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Шығыс Қазақстан облысының әкімі АХМЕТОВ ДАНИАЛ 

КЕНЖЕТАЙҰЛЫНЫҢ
Тұрғындар алдындағы есебі 2015 жылғы 27 ақпанда 
сағат 11.00-де Металлургтер мәдениет сарайында 

мына мекен-жай бойынша өтеді: Өскемен қ., Тәуелсіздік 
даңғылы, 68. Шығыс Қазақстан облысы әкімі есебінің 
тезистеріне ұсыныстар мен ескертулеріңізді барлық 
деңгейдегі әкімдіктер ғимараттарында орнатылған 

ұсыныстар мен ескертулер жинауға арналған жәшіктер 
арқылы немесе облыс әкімінің www.akimvko.gov.kz 
сайтындағы «Сұрақ-жауап» айдары арқылы бере

аласыздар.

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ 
ӘКІМІ Д.АХМЕТОВТЫҢ 
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Облыстың әлеуметтік – экономикалық дамуы 
2014 жылдың қорытындысы бойынша тұрақты 

өсіммен сипатталады.
Жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ) 2,5% - ға макроэкономикалық 

өсіммен 2,2 трлн.теңгеге бағаланады. ЖӨӨ өсуі 
экономиканың базалық салаларды дамыту есебінен 
қамтамасыз етілді.

2014 жылға өнеркәсіп кәсіпорындары 2013 жылға 
10% өсіммен, 1098 млрд.теңгенің өнімін шығарды. 
Табиғи көлем индексі 100,2 %-ды құрады.

Өнеркәсіп өндірісінің республикалық көлемдегі 
үлес салмағы 6% - ға жуығын құрайды, облыстың 
бір тұрғынына шаққанда өнеркәсіп өнімінің 787 
мың.теңгесі келеді.

Тау кен байыту өнеркәсібі көлемі 6,2 % өсіммен, 
102,5 млрд.теңге, табиғи көлем индексі – 86,6 %.

Өнеркәсіп өнімінің негізгі үлесін (83,1%) өңдеу 
өнеркәсібі құрайды. 2014 жылға ішкі сала өндірісінің 
көлемі 10,2 %-ға артып, 912,6 млрд. теңгені құрады. 
Табиғи көлем индексі – 101,3 %-ды құрады. 

Саладағы еңбек өнімділігі 2013 жылмен салыстырғанда 
16,5 % - ға артты және бір адамға шаққанда 59,5 
мың АҚШ долларын құрады.

Негізгі капиталға инвестицияның көлемі 2013 
жылдың деңгейінен 14,7%-қ өсіммен 345,5 млрд.
теңгені құрады. Бағалар есебінен инвестициялар 
көлемінің нақты өсуі 12,5 %-ды құрады. Облыстың 
бір тұрғынына шаққанда күрделі жұмсалым 248 
мың теңгеден келеді.

Инвестиция құрылымында кәсіпорынның меншікті 
қаражаты 52,4 %, бюджеттік қаражат – 18%, несиелер 
мен басқа қарыз қаражаттары – 29,6 % құрайды.

Шағын және орта кәсіпкерліктің (ШОК) белсенді 
субъектілерінің саны 77,4 мың бірлікті құрады.

Облыстың ШОК субъектілері мемлекеттік бюд-
жетке түсімнің 50%-ын, жергілікті бюджетке 40%-ға 
жуығын қамтамасыз етті. Салық түсімінің көлемі 
97 млрд.теңгені құрап, 2013 жылмен салыстырғанда 
8%-ға артты, сонымен қатар олармен жергілікті 
бюджетке 10% өсіммен 30,7 млрд.теңге аударылды. 

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы 
аясында құны 14,5 млрд.теңгеге 190 тапсырыс 
беріліп, 43,5 млрд.теңге сомасына кәсіпкерлердің 
несиелерін субсидиялау бойынша 136 келісімге 
қол қойылды. Құны 493,7 млн.теңгеге кредиттік 
портфелге 40 жоба бойынша кепілдеме келісіміне 
қол қойылды.

Жалпы сомасы 550 млн.теңгеге кәсіпкерлік қызметінің 
6 нысаны бойынша қажетті инфрақұрылым жа-
салды. 1,7 мыңнан астам жұмыс орны құрылды.

Облыстың индустрияландыру картасы бойынша 
2014 жылы 22 млрд.теңгеге 9 жоба іске асырылып, 
700 жаңа жұмыс орындары ашылды, сонымен бірге 
тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуда 
жергілікті қамту үлесі 92%-ды құрады.

Қазақстан Республикасының барлық инновациялық 
өнімінің 20 пайызы Шығыс Қазақстанда өндіріледі. 
Инновациялық өнім көлемі 109,4 млрд.теңгені 
құрады.

Соңғы 2 жылда өңірлік жалпы өнім құрылымындағы 
инновациялық өнім 2,5 есеге артты. Инновациялық 
өнімнің 60%- ы экспортқа қойылған.

Жүйеқұрастырушы кәсіпорындардың тауарды 
сатып алу, жұмысы мен қызметі 257 млрд.теңгені 
құрады, соның ішінде жергілікті қамтудың үлесі 
46,8% немесе 120 млрд. теңге деңгейінде қалыптасты.

Облыстың тауар өндірушілерінен ұлттық компани-
ялармен сатып алу көлемі 2013 жылғы деңгейден 1,7 
есеге артып, 93 млрд.теңгені құрады, келісімшарттар 
саны 30%-ға артты.

Ауылшаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 

2013 жылға 2,2% өсіммен 294 млрд. теңгені құрады. 
Құны 9,3 млрд.теңгеге 154 инвестициялық жоба, 

соның ішінде «ҚазАгро» АҚ-сы бойынша құны 6 
млрд.теңгеге 68 жоба іске асырылды. 

Ауылшаруашылығы саласын субсидиялау түрінде 
дамыту және қолдауға 12,2 млрд.теңге бағытталған.

Дәнді дақылдардың егіс алқаптары 27 мың гектарға 
немесе 4,8%-ға ұлғайды.

438 мың гектар жерге ылғалүнемдеуші технология 
енгізілді, бұл 2013 жылдың деңгейінен 18%-ға артық.

Суармалы жердің алқабы 5 мың гектарға кеңейтіліп, 
90 мың гектарды құрады.

238,8 мың тонна ет (өсім 6,6%), 775,7 мың тонна 
сүт (өсім 2,4%), 154,4 млн.дана жұмыртқа (өсім 
7,4%) өндірілді.

Облыс бойынша 2013 жылдың деңгейінен қарағанда 
ірі қара малы 2,3%-ға, жылқы 5,7%-ға, құстар-
4,4%-ға қой мен ешкі 99%-ға артты.

Шеттен ет тұқымды 1696 мал басы, соның ішінде 
«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ы есебінен -1026 мал басы 
сатып алынды.

«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 1 млрд.теңгеге 
5,3 мың бас ірі қара малы сатып алынды. «Ал-
тын асық», «Құлан», «Ырыс» және «Жайлау» 
бағдарламалары бойынша -13 мың бас қой, 1,5 
мың бас жылқы.

Қуаттылығы жылына 10 мың тонна сиыр 
етін өндіретін, 49 мың мал басқа арналған 285 
бордақылау алаңы жұмыс істеуде, соның 9-ы 
2014 жылы құрылған.   Бородулиха ауданында 
роботтандырылған тауарлы сүт фермасы қайта 
жаңартылды, Ұлан ауданында 3 тауарлы сүт фер-
масы салынды.

Облыстың ауылшаруашылығы құрылымдарымен 
құны 6,1 млрд.теңгеге 810 бірлік ауылшаруашылық 
техникалары сатып алынды. «Қазагроқаржы» 
АҚ-ы арқылы машина-трактор паркін жаңартуға 
инвестиция көлемі 34%-ға артты.

Құрылыс жұмыстарының көлемі 5,4%-ға 
өсіп,145,1 млрд.теңге құрады.

7,6% өсіммен 313,5 мың ш. метр тұрғын үй 
(3299 пәтер) қолданысқа берілді. 

«Қолжетімді тұрғын үй-2020» бағдарламасы 
аясында жалпы алаңы 110,8 мың ш.метр 19 көппәтерлі 
және 82 бір пәтерлі тұрғын үй тұрғызылды. 

Тұрғын үймен 1587 кезекте тұрған азаматтар 
қамтамасыз етілді.

Тұрғын үй құрылысына 20,4 млрд.теңге жұмсалды. 
Тұрғын үй құрылысын қаржыландырудың негізгі 
көздері, жекеменшік салушылардың өз қаражаты 
болып табылады (55%).

Бөлшек сауда айналымы 563,8 млрд.теңгені 
құрап, 16,3%-ға өсті.

Сыртқы сауда айналымы 3,3 млрд. АҚШ 
долларын, сауда теңгерімі сальдосы оңды бо-
лып, 1 млрд. АШҚ долларын құрады. Негізгі 
сауда әріптестері - Ресей Федерациясы, Беларусь, 
Қытай Халық Республикасы, Түркия.

Инфляциялық үдерістерді тежеу бойын-
ша жұмыстар жалғастырылуда. 2014 жылдың 
қорытындысы бойынша тұтыну бағасының 
индексі 107,4% құрады, бұл ортареспубликалық 
көрсеткіш деңгейінде.

620 ауылшаруашылығы жәрмеңкесі өткізіліп, 
сомасы 2,2 млрд.теңгеге азық-түлік өнімдері са-
тылды.

Облыстың тұрақтандыру қоры тіркелгенн баға 
бойынша бөлшек бағамен сату үшін 11,5 мың 
тонна жеміс-көкөніс өнімдерін, 65 тонна күріш, 
64 тонна қант сатып алды. 

(жалғасы 3-ші бетте)

ҚР Парламентi Мәжiлiсiнiң депутаттары Қазақстан 
халқы Ассамблеясының кезектен тыс Президент сайлауын 
өткiзу ұсынысын қолдады. 

Парламенттiң төменгi палатасының жалпы отырысы 
барысында депутат Жұматай Әлиев Қазақстан халқы 
Ассамблеясының кезектен тыс президент сайлауын өткiзу 
ұсынысын қарастыруды күн тәртiбiне енгiзудi өтiндi.

«Бiз, Қазақстан халқы Ассамблеясы кеңесiнiң мүшелері 
болашақа деген жауапкершiлiгiмiздi сезiне отырып, ҚР 
Президентi, Елбасы Нұрсұлтан Әбiшұлы Назарбаевтың 
серiктерi, әрi отанымыздың патриоттары ретiнде халыққа 
үндеу жолдаймыз. Қазақстан халқы Ассамблеясына елімiздiң 
барлық өңiрлерiнен ҚР Президентi сайлауын кезектен тыс 
өткiзу туралы азаматтардан көптеген өтiнiштер келiп 
түсуде. Қазақстан халқы Ассамблеясы аса маңызды осы 
мәселе бойынша өз ұстанымын бiлдiрудi өзiнiң азаматтық 
борышы деп санайды. Әлемдiк экономикалық дағдарыс пен 
күрделi халықаралық жағдай орын алып отырған тұста сай-
лау өткiзу туралы жалпыхалықтық бастаманың көтерiлуi 
уақыт талабы болып табылады», - деп депутат Жұматай 
Әлиев ҚХА кеңесiнiң үндеуiн оқып бердi. 

Өз сөзiнде ол Қазақстан жаһандық сынақтар кезеңiнен 
ойдағыдай өтуi үшiн ел Президентi Нұрсұлтан Назарбаевқа 
жаңа жалпыұлттық сенiм мандатын беру қажеттiгiн атап 
өттi. Сонымен қатар, әлемде тұрақсыздық орын алған жаңа, 
әрi күрделi кезеңде мемлекетіміз стратегиялық бағытынан 
айнымауы үшін, Қазақстанды жаңғыртып, дүниежүзiнiң 
озық 30 елiнің қатарына қосу үшiн Елбасына сенiм бiлдiру 
қажеттiгiн де тілге тиек етті. 

«Президенттiк сайлауды мерзiмiнен бұрын өткiзу 
арқылы экономиканың өсiмiн нығайту, жүргiзiлiп отырған 
саясаттың сабақтастығын қамтамасыз ету маңызды. Бұл 
бастамаға шын мәнiнде балама жоқ. Сонымен бiрге келесi 
2016 президенттiк және парламенттiк сайлауларды өткiзу 
мерзiмдерi бiр мезгiлге тура келедi. Конституция нормаларын 
бұлжытпай орындау мақсатында бұл екi сайлауды да әр 
түрлi уақытта өткiзген жөн. Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы отанымыздың орнықты дамуы мен алға жылжуына 
бағытталған бастамаларды қашан да қолдап келдi және 
болашақта да қолдай бермек. Осы жалпыхалықтық баста-
маны көтере отырып, қазақстандықтар тарапынан да, 
халықаралық қауымдастық тарапынан да қолдауға ие боламыз 
деген сенiмдемiз. Өйткенi, бiз халқымыз бен елiмiздiң биiк 
мүддесiн көздеп отырмыз», - деп толықтырды өз ойын ол.

Мәжiлiсмен өз сөзiнде ел беделiнің арта беруiне тiлектестік 
білдірді.

«Бiз, Қазақстан халқы Ассамблеясы кеңесiнiң мүшелерi ҚР 
Президентi Мәжiлiсiндегi Қазақстан халқы Ассамблеясының 
депутаттар тобына ҚР Президентi сайлауын кезектен тыс 
өткiзу туралы үндеу жолдаймыз. Қазақстандықтар әлемнiң 
ең озық 30 экономикасының қатарына енуге бастайтын 
жол ретiнде «Қазақстан-2050» стратегиясын жалғастыруды 
қалайды. Қазақстандықтар «Нұрлы жол – болашаққа бастар 
жол» бағдарламасын қолдайды. Қазақстандықтар iшкi саяси 
тұрақтылықты нығайтуды, одан әрі дамытуды жақтайды. 
Бiз бүкiл Қазақстан халқын, саяси партияларды, азаматтық 
секторды және елiмiздiң патриоттарын ҚР Президентi 
сайлауын кезектен тыс өткiзу туралы бастаманы қолдауға 
шақырамыз», - деп түйiндедi өз ойын депутат.

Талқылаулар өткеннен соң халық қалаулылары кезектен 
тыс президенттiк сайлау өткiзудi қолдады. 

БАҚ беттерінен
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ҚОҒАМ КЕЛБЕТІ
Бородулиха аудандық мәслихатының 2014 жылғы 

24 желтоқсандағы № 28-11-V шешімі

Бородулиха аудандық мәслихатының  
кейбір шешімдерінің күші жойылды 
деп тану туралы

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы       № 213 
«Нормативтік құқықтық кесімдер туралы» Заңының 40-бабының    
2-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
№ 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 7-бабына сәйкес Шығыс 
Қазақстан облысының Бородулиха аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Келесі шешімдердің күші жойылды деп танылсын:
Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха аудандық мәслихатының 

2003 жылғы 30маусымдағы № 26-8 «Бородулиха ауданы бойынша 
жер салығының ставкасын бекіту туралы» шешімі (Шығыс Қазақстан 
облысы Әділет департаментінің Бородулиха ауданындағы Әділет 
басқармасында 2003 жылғы 21 шілдеде1327 нөмірімен тіркелді, 
аудандық «Пульс района» газетінің 2003 жылғы 1 тамыздағы №31 
(5976)санында жарияланды);

Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха аудандық мәслихатының 
2010 жылғы 5 мамырдағы № 27-3-IV «2003 жылғы 30 маусымдағы 
№ 26-8 «Бородулиха ауданы бойынша жер салығының ставка-
сын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімі 
(Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Бородулиха 
ауданындағы Әділет басқармасында 2010 жылғы 12 мамырдағы 
5-8-113 нөмірімен тіркелді, аудандық «Пульс района» газетінің 
2010 жылғы 21 мамырдағы№23 (6343) санында жарияланды).

2. Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
С. БЫКОВ, сессия төрағасы 

У. МАЙЖАНОВ, аудандық мәслихат хатшысы

ЕТІГІМЕН ҚАН КЕШКЕН ЖАУЫНГЕРЛЕР
Жыл сайын 15 ақпанда Кеңес 

әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылған 
күні аталып өтеді. Осы күні ауған 
соғысына қатысқан азаматтарға 
құрмет көрсетіліп, соғыста қаза 
тапқан жауынгерлерді еске алу 
дәстүрге айналып отыр.

Ауған соғысында көптеген 

қазақстандық өрімдей-өрімдей жас 
жігіттер жазықсыз құрбан болды. 
Ал соғыстан аман оралғандар әлі 
күнге дейін сол сұрапыл күндердің 
қасіретінен арыла алмай келеді. 
Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев: «Ауған соғысында 
қыруар қаржы шығындалды, 
мыңдаған өмір қиылды, бәрібір 
кеңес әскеріне бұл елді тастап 
шығуға тура келді. Халық үшін 
бұдан асқан қасірет бар ма? Бұл 
ұтылыс жоғары әскери команданың 
белгілі бір бөлігін мықтап ойлант-
ты»,- деген болатын. Иә, Кеңес 
әскері 1989 жылы 15 ақпанда Ауған 
жерін тастап шықты. Алайда олар 
9 жыл 1 ай 21 күнге созылған осы 
зұлматта қайталанбас қаһармандық 
танытқан еді. Мейлі өзге елде болса 
да халықтың тыныштығын қалаған 
батырларымыздың көпшілігі 
майдан даласында көз жұмса, 
біршамасы із-түзсіз жоғалып 
кетті. Ресми мәліметтер бойын-
ша осы соғыста 15 мыңнан астам 
сарбаз қайтыс болып, 53 мыңнан 
астамы жарақат алған, ал 500-дей 
адам хабарсыз кеткен екен. Қанды 
қырғындардың көпшілігі, әсіресе, 
Герат провинциясында, Кандагар-
да, Баграмда, Хостта, Панджшер 

шатқалында, Регистан шөлінде, Ма-
равар шатқалында болғанын ауған 
соғысына қатысқан ағаларымыз жақсы 
біледі. Сондықтан бүгінгі жас ұрпақ 
сол кездегі соғысқа қатысқан, сол 
майданда қаза тапқан ағаларының 
Отан алдындағы өз борыштарын 
адал атқарғандарын түсінуі қажет. 
Олар алдыңғы толқын ағаларының 
патриоттық істерінен тағылым ала 
отырып, өткенге құрмет көрсетсін 
деген мақсатпен жыл сайын түрлі 
шаралар өткізіліп жүр.

Биыл осы атаулы датаға 26 жыл 
толып отыр. «Қырық жыл қырғын 
болса да ажалсыз өлмейді»,- дегендей, 
біздің ортамызда Ауған соғысынан 
аман оралған 18 мыңнан астам 
қазақстандық ардагер жүр. Олар отты 
күндердің естелігін, сол күндердің 
елесін ешқашан ұмыта аламайтыны 
белгілі. Жау оғынан қаза болған май-
дандастарын соңғы сапарға шығарып 
салған қайғылы сәттер, ыза мен кекке, 
ерлік пен батылдыққа толы қанды 
қақтығыстар ұмытылар ма, сірә? 

Біздің отандастарымыз соғыстың 
сұрапылын кешіп жүріп, ата-баба 
рухына дақ түсірмей, жанқиярлық, 
қаһармандық танытты. Сол үшін 
ордендермен, медальдармен мара-
патталып, елге абыроймен оралды. 
Осы отандастарымыздың қатарында 
бородулихалық жерлестеріміз де 
бар. Кеңес әскерінің Ауғанстаннан 

шығарылған күніне орай аудан 
орталығында, яғни Бородулиха ау-
ылында тұратын ауған ардагерлері 
туралы сөз етуді жөн көріп отырмын. 
«Жүздің түсін білгенше, бірдің атын 
біл»,- демекші, аудан халқы, әсіресе, 
жеткіншек ұрпақ ауған соғысының 
аласапыранын көріп келген, қазір 

ортамызда табысты еңбек етіп, ел 
болашағының іргетасын қаласып 
жүрген азаматтар туралы біле 
жүргені ләзім.

Сонау 1979 жылы аудан азаматтарының 
ішінен алғашқылардың бірі болып 
Ауған жеріне аттанған адам – Гу-
ляйкин Павел Федорович. Ол 1979 
– 1981 жылдар аралығында Термез 

қаласында өзінің әскери борышын 
атқарды. «Ауғанның разы халқынан 
интерноционалист сарбазға» медальімен 
марапатталған. Қазіргі кезде жеке 
кәсіпкерлікпен айналысып, омарта 
ұстап отыр.

1981 – 1983 жылдар аралығында 
Ауған жерінде өзінің әскери боры-
шын өтеп келген тағы бір сарбаз 
– Түлібаев Мұрат Қапкенұлы. Ол 
Ауғанстанның Шымдант қаласындағы 
№ 51883 әскери бөлімінде болды. 
«Ауғанның разы халқынан интер-
ноционалист сарбазға» медальінің, 
«Әскери ұрыстарға қатысушы» 
төсбелгісінің иегері. Қазіргі кезде 
«Е.Зәйтенов» шаруа қожалығында 
жұмыс істейді.

Ауған соғысының отында болып 
келген осындай азаматтардың бірі – 
Асанов Ержан Рымқанұлы. Ол 1985 
– 1987 жылдар аралығында Файзабат 
қаласындағы № 89993 әскери бөлімінде 
азаматтық борышын өтеді. «Ауғанның 
разы халқынан интерноционалист 
сарбазға» медальімен, «Әскери 
ұрыстарға қатысушы» төсбелгісімен, 
«Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштеріне 70 жыл» мерейтойлық 
медальімен марапатталған. Қазіргі 
кезде Бородулиха ауылындағы № 
51 Өрт сөндіру бөлімінде қызмет 
атқарады.

Тұғұмбаев Кенжебай Арынұлы да 
1986 – 1988 жылдар аралығында 
Ауған жерінде өзінің әскери бо-
рышын өтеген адам. Ол № 51863 
әскери бөлімінің құрамында Бали-
осараджи қаласында қызмет етті. 
Әскердегі адал қызметі үшін кеудесіне 
«Ауғанның разы халқынан интер-
ноционалист сарбазға» медальін, 
«Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштеріне 70 жыл» мерейтойлық 
медальін, «Қарулы Күштер үздігі» 
төсбелгісін таққан жан.

Ауған соғысына 1987 – 1989 жылдар 
аралығында қатысқан ауылдасымыздың 
бірі – Кемкин Алексей Алексеевич. 
Ол өзінің әскери борышын Заранж 
қаласында өткерді. «Ауғанның 
разы халқынан интерноционалист 
сарбазға», «Адалдық» медальдарымен 
марапатталған. Бүгінгі күні жеке 
кәсіпкерліктің тасын өрге домала-
тып, техникалық қызмет көрсету 
станциясын ұстап отыр.

Қазіргі кезде Ауған соғысына 
«Қажетсіз соғыс» деген де баға 
беріліп те жүр. Алайда бұл сол соғысқа 
қатысқан біздің отандастарымыздың 
ерлігін жоққа шығару емес. «Әр 
адам – өз заманының құлы» екенін 
ескерер болсақ, біздің отандастары-
мыз (соның ішінде бородулихалық 
48 жерлесіміз де бар) өз кезінде 
Отан алдындағы борышын адал 
атқарған сарбаздар болып табыла-

ды. Біз олардың ерлік істерін үлгі 
ете отырып, бүгінгі жас ұрпақты 
ерлікке, ұлт жандылыққа, өз елінің 
патриоты болуға тәрбиелеуге тиіспіз.

Өз елі, өз Отаны үшін етігімен 
қан кешкен жауынгерлер қашанда 
құрметке лайық. Өз елінен жырақта 
жүріп бейбітшілік үшін күресіп 
келген соғыс сарбаздарының ерлігі 
жас ұрпақ үшін қашанда өнеге.

А.ТЛЕУҒАЗИН

«ТІЛ ШЕБЕРІ» САЙЫСЫ
Тіл – халықтың ең басты қазынасы. 

Үш тұғырлы тіл саясатын қолға 
алсақ та, өз еліміздің ішінде қазақ 
тілін өгейсітуге болмайтынын әсте 
естен шығаруға болмайды. Мұндайда 
«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 
құрметте» - деген даналық сөз 
ойымызға орала кетеді. Тіл білу – 
байлық. Әсіресе, өркениеттік өрелік 
алға шығып, жаһанданудың лебі 
есіп тұрғанда көп тілді игергенге 
ешкімнің таласы бола қоймайтыны 
анық. Сондықтан қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерін жетік меңгерген 
ұрпақ қалыптастырып, бәсекеге 
қабілетті болу мақсатында түрлі 
іс-шаралар ұйымдастырылып келеді. 
Соның бірі 13 ақпан күні мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің 
ұйымдастыруымен тілдерді оқыту 
орталығында, «Қазақ хандығының 
550 жылдығы» аясында өткен 
«Тіл шебері» сайысы. Өткізіліп 
отырған Байқаудың мақсаты, үш 
тілді – қазақ, орыс, және ағылшын 
тілдерін жетік меңгерген қабілетті 
жастарға қолдау көрсету, мемлекеттік 
тілдің қолдану мәртебесін артты-
ру, іскерлік және қарым-қатынас 
құралы ретінде тілдерді жастардың 
меңгеру деңгейін анықтау. Байқауға 

3 ауылдық округтен 4 үміткер қатысты. Олар: Бородулиха қазақ орта 
мектебінің орыс тілі мұғалімі В.Лагус, Переменовка орта мектебінің 
ағылшын тілі мұғалімі Д.Құрманғалиева, Переменовка орта мектебінің 
ағылшын тілі мұғалімі Ж.Махмудова, Камышенка орта мектебінің 
мұғалімі Ә.Сейлханова. Сайыс 3 кезеңнен құралды. Бірінші кезең 
«Мәдениеттаным», бұл кезеңде қатысушылар қазақ халқының салт-
дәстүрі, ділі мен тілі жөніндегі сұрақтарға қазақ тілінде жауап берді. 

(жалғасы 8-ші бетте)
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БИЛІК МІНБЕРІ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ Д.АХМЕТОВТЫҢ 

ТҰРҒЫНДАР АЛДЫНДА ЕСЕП БЕРУ БАЯНДАМАСЫНЫҢ 
ТЕЗИСТЕРІ

(Басы 1-ші бетте)
Өңірлерде уақытша тұрақтандыру қорлары ашылды. 

Жеміс-көкөніс өнімдері, күріш, қант, өсімдік майы, ұн, 
жарманы сақтауға келісім жасалды. 

Мемлекеттік бюджетке 196,6 млрд. теңге салықтар 
мен түсімдер түсіп, өсу қарқыны 107,1%-ды құрады. 
Облыстық бюджетке 77 млрд.теңге түсіп, өсім -9,8%-
ды құрады.

Облыс бойынша орташа айлық жалақы 98,4 мың 
теңгені құрап, 2013 жылдың деңгейіне қарағанда өсім 
9% құрады.

Жол саласын дамытуға 2014 жылы 25,9 млрд. теңге 
жұмсалды. 364 км автожол, 101,4 км елді мекендердің 
көшелері, 4 көпір құрылғыларын жөндеу мен жаңалау 
жұмыстары жүргізілді. 

Күршім ауданында «Ертіс» мамандандырылған па-
ромын күрделі қалпына келтіру бойынша жұмыстар 
жүргізілді. 

Шар, Риддер, Ақтоғай 3 теміржол бекеттеріне күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. 

7,8 млрд. кВт/ сағ. электр энергиясы өндірілді. Электр 
энергиясына тапшылық 0,9 млрд. кВт/ сағ.-ты құрады.

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық саласында 
жалпы құны 16,9 млрд.теңгеге 34 жоба іске асырылды. 

Жылумен қамту - 19,5%, сумен қамту - 18,5% және 
электрмен қамту - 13,4% желілерінде шығындар, сонымен 
қатар жылумен қамту көздерінің тозуы - 64,6%-ға, сумен 
қамту – 61,2% -ға және электрмен қамту көздерінде – 
54,1%-ға азайтылды.

Семей қаласында 36 млрд.теңгеге ЖЭО-1-де жаңалау 
және кеңейту жұмыстары жүргізілуде. 2014 жылы аталған 
жобаға 6,7 млрд.теңге бөлінді.

Жобаның іске асыру қуаттылығы 66 Гкал/сағ-қа дейінгі 
жылу тапшылығын азайтуды және Семей қаласының 
сол жағалауында жылуға жүктеменің қажеттілігін арт-
тыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызды. 13 тиімсіз 
қазандық жабылды. 

Тұрғын үй қорын жаңартуға 2014 жылы республикалық 
бюджет есебінен құны 589 млн.теңгеге 60 тұрғын үйге 
жөндеу жүргізіліп, 2015 жылға құны 270,3 млн.теңгеге 
18 үйді жөндеу жоспарлануда.

«Ақ бұлақ» бағдарламасы бойынша 2014 жылы сумен 
қамтамасыз ету және су шығару бойынша 29 жобаның 
құрылысына және жаңалауға бюджеттен 7,3 млрд.теңге 
бөлінді.

17 объект қолданысқа берілді, соның ішінде Бесқарағай 
ауданында Өндіріс, Жарма ауданында Бірлік, Зайсан ауда-
нында Үлкен Қаратал, Тарбағатай ауданында Қабанбай, 
Шемонаиха ауданы Коневка ауылында алғаш рет су 
құбыры іске қосылды. Сапалы ауызсумен 4 мың адам 
қамтамасыз етілді. 

Тұрғындардың орталықтандырылған ауыз сумен 
қамтамасыз етуге қол жеткізуі нәтижесінде қалаларда 
- 96,8%, ауылдық елді мекендерде- 65%-ға қамтамасыз 
етілді.

Жылыту маусымына әзірлікке бюджеттің барлық 
деңгейінен 4% өсіммен 22,5 млрд.теңге бөлінген.

53 қазандық, ЖЭС-гі 14 құбырға және қуаттылығы 
100 Гкал-дан астам қазандықтарға жөндеу жүргізілді. 
Қуаттылығы 100 Гкал-дан кем емес 665 қазандық, 
1222,5 км жылумен қамтамасыз ету, 4181,2 км сумен 
қамтамасыз ету және су шығару желілері, 1075 білім 
беру, 729 денсаулық сақтау, 16 әлеуметтік қорғау ны-
сандары мен 4207 орталық жылу жүйелеріне қосылған.

Семей қаласында жылумен қамтамасыз ету жабдықтарын 
жөндеуге 220 млн.теңгеден астам қаражат бөлініп, отын 
сатып алуға 640 млн.теңге мөлшерінде қаржылай көмек 
көрсетілді. 

Табиғатты қорғау іс – шараларын іске асыруға 2014 
жылы 5 миллиард теңге бөлінді. Өскемен, Зайсан және 
Риддер қалаларында тазарту құрылғылары мен кәріз 
желілерінің, Зырян ауданының Серебрянск қаласында 
қатты – тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы 
бойынша жұмыстар атқарылды.

Атмосфералық ауа сапасының жағдайын оперативті 
режимде қадағалауға мүмкіндік беретін өндірістік 
экологиялық мониторингтің автоматтандырылған 
өңірлік жүйесі құрылған.

Облыс орталығының тұрғын белдеуінің аумағындағы 
үш радиоактивті ластану ошақтарын жою жұмыстары 
атқарылды.

  «Саламатты Қазақстан» бағдарламасын әрі 
қарай жүзеге асыру жалғастырылуда.

Облыста 572 мыңнан астам адам немесе 41,1 пайызы 

Ұлттық скриниг бағдарламасымен қамтылған. 
Емханалық деңгейде дәрі-дәрмекпен 268 мыңнан астам 

емделуші қамтамасыз етілген.
Денсаулық сақтау саласы бойынша 2014 жылы 14 

нысан, соның ішінде 12 ауылдық дәрігерлік амбула-
тория, Семей қаласында туберкулезге қарсы балалар 
ауруханасы, Глубокое ауданында аудандық орталық 
аурухана салынған. 

Медициналық ұйымдарды жабдықтау 8,6 пайызға 
артып, 74,8 пайызды құрады.

Жоғары мамандандырылған кардиохирургия, ортопедия, 
урология, балалар хирургиясы бойынша медициналық 
көмектер қол жетімді болды. 

6 жылжымалы мобильді кешен қызмет атқаруда. 
Медициналық бригадалармен 161 шалғайдағы ауылдық 
елді мекендегі 85,2 мың адам тексеруден өткізілді.

Облыстың қауіпті-апаттық жол учаскелерінде 4 
трассалық медициналық-құтқару пункттері қызмет 
атқарады, олармен жол-көлігі оқиғаларында 64 жедел 
көмек көрсетілді. 

Жедел медициналық көмек көрсетуге 117 бірлік 
санитарлық көлік сатып алынды. Облыстық қалалар мен 
аудандарына 218 санитарлық авиацияның ұшуы жүзеге 
асырылып, 240 науқас облыс орталығына жеткізілді.

Ауылдық жерлердегі ауруларға 1645 телемедициналық 
кеңес, ауылдық дәрігерлерге 44 бейнеконференция 
жүргізілді.

Бір жыл ішінде облысқа 206, оның ішінде ауылдық 
жерлерге – 106 жас маман келді. Дәрігерлер тапшылығы 
153, оның ішінде ауылдық жерлерде – 58 адамды құрайды. 
Ең көп тапшылық Өскемен және Риддер қалаларында, 
Зырян, Үржар, Глубокое аудандарында байқалады.

Қабылданған шаралар әлеуметтік - демографиялық 
көрсеткіштердің жақсаруына әсер етті: облыста халықтың 
өмір сүруі 70 жасқа дейін артты, аналар өлімі 67 пайызға, 
сәбилер өлімі – 15,6%, туберкулезбен ауру көрсеткіші - 
19,4%, жалпы халықтың өлім көрсеткіші 6,6% -ға кеміді.

Қазақстан Республикасында білім берудің мемлекеттік 
бағдарламасы аясында сапалы және қолжетімді білім 
беру қызметін көрсету бойынша жұмыстар жалғасуда. 

33 білім беру нысаны соның ішінде, 21 мектеп (оның 
ішінде 18 апатты нысандардың орнына), 3 балалар 
бақшасы пайдалануға берілді. 

311 білім беру ұйымдарында 3,5 млрд. теңгеге жөндеу 
жұмыстары жүргізілді.

Құны 400 млн.теңгеге жаңа нұсқалы 104 кабинет, 500 
млн.теңгеге оқулықтар сатып алынды. 

Облыстың барлық мектептері компьютерлендірілді, 
мектептердің 52% ADSL технологиясы бойынша кең 
жолақты Интернетке қосылған. 

640 мектепте (95,7%) тамақтануды ұйымдастыруға 
арналған жағдайлар жасалды, оның ішінде мектептерде 
92,5% ыстық тамақ ұйымдастырылды.

Мектепке дейінгі ұйымдардың саны 124 бірлікке өсіп, 
825 бірлікті құрады.

54 жеке меншік балабақша жұмыс жасайды, оның 
ішінде 16 балабақша 2014 жылы ашылған. 

3 жастан 6 жасқа дейінгі жастағы балаларды мек-
тепке дейінгі білім берумен қамту 98,2%, 1 жастан 
6 жасқа дейінгі - 85,5%-ды құрайды. Сонымен бірге 
балабақшадағы балалар кезегі 25 мың баланы, соның 
ішінде Өскеменде-6 мың, Семейде -11 және аудандарда 
- 8 мың баланы құрайды.

Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды қолдау бойынша Кешенді жоспарды жүзеге 
асыру аясында 2-мыңға жуық кәсіпорын 1887 баланы 
қамқорлыққа алған. «Тұрғын үй жинақ банкі» АҚ есебіне 
211 миллион теңгеден астам қаражат аударылды. 16 ба-
спана сатып алынды. Қала және аудан әкімшіліктерімен 
174 баспана бөлінді.

Мүмкіндіктері шектеулі балаларға басты назар ауда-
рылады. Арнайы білім берумен 1649 мектеп жасына 
дейінгі бала (48,6%) және мектеп жасындағы 5540 бала 
(63%) қамтылған.

Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруға арналған 
889 лагерь және оқушылардың жалпы санының 80,2% 
қамтитын әр түрдегі алаңқайлар жұмыс істейді.

Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде 128 
мамандық және 248 біліктілік бойынша кадрларды да-
ярлау жүргізіледі. 

Техникалық және кәсіптік білім беру түлектерінің 
жұмысқа орналасуы 2013 жылы 56%-дан 2014 жылға 
62,8% -ға артты. 

Жұмыссыздық деңгейі 4,8% құрады (2013 жылы – 

5,1%). 20,2 мың жаңа жұмыс орындары құрылды.
«Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасын 

іске асыруға шамамен 11 млрд. теңге бағытталды.
Әлеуметтік сала және инженерлік инфрақұрылым 

саласының объектілерін ағымдағы жөндеу бойынша 
215 жоба іске асырылды.

1892 жобаны іске асыруға 4,5 млрд. теңге шағын не-
сие берілді.

Оқыту және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу бой-
ынша шаралармен 3,2 мың адам қамтылды, жұмысқа 
орналасу деңгейі 81,6% құрады. 

Жыл көлемінде әлеуметтік қолдаудың әр түрімен 142 
мыңнан аса адам қамтылған. Облыстың кәсіпорындары 
және мекемелерімен 58 мың табысы төмен азаматтарға 230 
млн. теңге көлемінде қайырымдылық көмек көрсетілді.

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алушылар саны 
16,6% азайып, 8,1 мың адам құрады, табысы төмен 
азаматтардың саны 13,7% азайып, 21,8 мың адамды 
құрады.

Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға әлеуметтік 
қызметтер саласы кеңейтілуде, аталмыш қызметтің 
шығындары 11% өсіп, 248,7 млн. теңгені құрады. 
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында үкіметтік 
емес сектор арқылы 204,8 млн. теңге бағытталды.

Мүгедектерді және ардагерлерді шипажайлық-курорттық 
емдеуге және өтемдеушілік қаражатын беру үшін 241,4 
млн. теңге жұмсалып, 12% өсті. Шипажайлық-курорттық 
емдеумен 4 мыңнан астам мүгедектер мен ардагерлер 
қамтылған.

Мәдениет ұйымдары 110 аса ірі мәдени-бұқаралық іс-
шаралар өткізді. Күршім, Зайсан және Абай аудандарында 
3 Мәдениет үйі, Катонқарағай ауданында шығармашылық 
үйі пайдалануға берілді, облыс орталығындағы драма 
театрының құрылысы жалғастырылды. 500 млн.теңгеден 
аса сомаға 24 объектінің күрделі және ағымдағы жөндеуі 
жүргізілді.

Қытай Халық Республикасында, Ресей Федерациясының 
Алтай өлкесінде және Алматы қаласында Шығыс 
Қазақстан облысының күндері өткізілді, «Материалдық 
емес мәдени мұра: мәдени құндылықтарды сақтау, на-
сихаттау, келесі ұрпаққа жеткізу» халықаралық семи-
нар-жиналысы, «Алтай – халықтар достығының алтын 
бесігі» Халықаралық форумы, Құрманғазы атындағы 
орындаушылардың республикалық конкурсы, Елбасының 
идеясын қолдауға арналған «Мәңгілік ел» акциясы өткізілді, 
Қабанбай батырға арналған ескерткіш ашылды.

Облыстың спорт объектілері мен имараттарының саны 64 
бірлікке артып, 3132 бірлікті құрады. Өскемен қаласында 
О.Рыпакованың жеңілатлетика манежі және Орталық жүзу 
бассейні, дарынды балаларға арналған мектеп-интернат, 
дене шынықтыру-сауықтыру кешені, 32 хоккей қорабы, 
ипподром, 12 футбол алаңы пайдалануға енгізілді. 

4 мыңнан аса спорттық-бұқаралық іс-шаралар өткізілді, 
оған 700 мыңнан аса адам, соның ішінде 340 мың бала 
қатысты.

Халықаралық кластағы 20 спорт шебері, 72 спорт 
шебері, 368 спорт шеберіне кандидат, 500 бұқаралық 
разрядтағы спортшылар дайындалды. Облыс спортшы-
лары халықаралық және республикалық жарыстарда 470 
медаль: 180 алтын, 152 күміс, 138 қола ұтып алды.

Қазақстан Республикасының түрлі спорттан құрамасына 
кірген спортшылар саны 1047 спортшыны құрады. 

Мемлекеттік жастар саясатын іске асыру үшін 295 
млн. теңге қаражат бөлініп, 2 мыңға жуық іс-шаралар 
жүргізілді. 2,5 мың адам электрондық жастар еңбек бир-
жасы арқылы жұмысқа орналастырылды.

2014 жылы бірегей Жастар экологиялық қалашығы 
құрылысы басталды, онда жастар ұйымдарына арналған 
түрлі спорт алаңқайлары мен кеңселері орналастыры-
латын болады.

Ауыл мен жастар инновациялық кәсіпкерлігін дамыту 
бойынша БҰҰДБ пилоттық жобасы іске асырылуда, осы 
мақсаттарға 2014 жылы 6,3 млн. теңге бөлінді. 

 Ауылдық елді мекендерге жұмысқа келген әлеуметтік 
саладағы 344 жас маманға 44,6 млн.теңге көтерме ақы 
төленді. Білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және 
спорттың 230 маманына 570,2 млн.теңге берілді.

Өңірлерді дамыту шеңберінде ауылды дамытуға барлық 
жұмыс істеп тұрған бағдарламалардан қаражат тартылған, 
соның ішінде «Жұмыспен қамту жол картасы 2020», 
«Өңірлерді дамыту», «Бизнестің жол картасы», «ТҮКШ 
модернизациялау», «Ақ бұлақ», «Білім беруді дамыту», 
«Денсаулық сақтауды дамыту», «Агробизнес 2020».

(жалғасы 4-ші бетте)
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БИЛІК МІНБЕРІ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ Д.АХМЕТОВТЫҢ 

ТҰРҒЫНДАР АЛДЫНДА ЕСЕП БЕРУ БАЯНДАМАСЫНЫҢ 
ТЕЗИСТЕРІ

(Басы 3-ші бетте)
Жалпы ауылды дамытуға 40,0 млрд.теңге бағытталып, 2,4 

мың жобадан астамы жүзеге асырылды. 18,5 млрд.теңге 
сомасында тұрғындар мен кәсіпкерлердің меншікті және 
қарыз қаражаты, 21,5 млрд.теңге сомасында бюджеттік 
қаражат іске қосылған. 5,5 мың қосымша жұмыс орны 
ашылған.

Моноқалаларды дамыту бағдарламасын іске асыру 
шеңберінде 98 жобаға 271 млн.теңгеге гранттар мен 
шағын несие берілді, 30 млн.теңге кәсіпкерлердің екінші 
деңгейдегі банктер алдындағы пайыздық мөлшерлемесін 
өтеуге берілді. 30 млн.теңгеден астамы кәсіпкерлердің 
екінші деңгейдегі банктер алдындағы пайыздық ақысын 
төлеуге жұмсалды. Риддер қаласында үш 60 - пәтерлік 
тұрғын үй мен инженерлік желілердің құрылысы, Курчатов 
қаласында көшелерді жарықтандыруды жаңарту мен Зырян 
қаласындағы көшелерді жаңалау жұмыстары аяқталды.

Зырян және Серебрянск қалаларындағы жылу желілерін, 
сонымен қатар Риддер қаласындағы екі көпірдің құрылысы 
мен жаңалау бойынша жобаларды іске асыру жалғастырылуда.

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде облыстың 
шағын және ірі қалаларында инженерлік және транспорттық 
инфрақұрылымдарды дамыту бойынша жобалар іске асы-
рылуда. 2014 жылы 4 жобаны іске асыруға 2,9 млрд.теңге 
бағытталған.

Өскемен қаласындағы Ертіс өзені арқылы өтетін көпірді 
және Аягөз ауылындағы Қабанбай батыр атындағы көшені 
қайта жаңарту жобаларын іске асыру жұмыстары ба-
сталды. Өскемен қаласындағы Үлбі өзені арқылы жаяу 
жүретін көпірді қайта жаңарту аяқталды, Зырян қаласын 
су астында қалу қаупінен сақтау бойынша жобаны іске 
асыру жалғастырылуда.

Облыстың өңірлерінде жергілікті өзін - өзі басқаруды 
дамытуға 530 млн.теңге сомасында қаржылай қолдау 
көрсетілді. Бөлінген қаражат есебінен облыстың 194 ау-
ылында 224 жоба іске асырылды.

Туризм саласын дамытудың Жол картасы жасалды. «Алтын 
Алтай - аймақтың дамуының байлығы» ауыл туризмін дамыту 
жобасы іске асырылуда, жобаның пилоттық аумақтары- 
Риддер қаласы, Күршім және Катонқарағай аудандары 
болып анықталды.

 Қылмыстың алдын алу және жедел жағдайларды тұрақтандыру 
бойынша шаралар қабылданды.

177 сыртқы бейнебақылау камералары, соның ішінде облыс 
орталығында 97 камера жұмыс істейді, соның көмегімен 
8 мың құқықбұзушылық анықталып, жолы кесілді, 125 
қылмыс ашылды. 

Тіркелген қылмыстар саны 11%-ға төмендеді.
Сыбайлас жемқорлықтың деңгейін азайту мақсатында, 

мемлекеттік органдардың рұқсат етілетін міндеттері мен 
лизенцияланатын қызмет түрлерін қысқарту, сонымен қатар 
кәсіпкерлік қызметінің осы және басқа түрін ұйымдастыруға 
рұқсат алу немесе лицензия алу ретін жеңілдету бойынша 
жұмыстар атқарылуда.

Облыста сыбайлас жемқорлық қылмыстар санының 2013 
жылы 113-тен 2014 жылы 86-ға төмендеу тенденциясы 
байқалады. 

Облыста қоғамдық саяси жағдай тұрақтылығы сақталды. 
Барлық деңгейде мемлекеттік қызмет көрсетудің өзекті 

және проблемалық мәселелері, мемлекеттік бағдарламаны 
жүзеге асыру, кәсіпорындардағы еңбек қатынастары, босаған 
жұмысшыларды жұмысқа орналастыру, еңбек ақысы бойынша 
берешектерді жабу мәселелерін қарайтын консультативтік- 
кеңес органдары, қоғамдық Кеңестер жұмыс істейді. 

Үкіметтік емес ұйымдармен жалпы сомасы 300 млн. 
теңгені құрайтын 90 әлеуметтік жоба іске асырды. 

Облыста мемлекеттік тілді оқытатын 12 орталық жұмыс 
істейді. Мемлекеттік тілді кеңінен тарату мақсатында барлық 
этно-мәдени өкілдермен 30-дан аса іс-шаралар өткізілді.

Ұлттық сандық телехабар қызметтерін тарату бойынша 
іс-шаралар жоспары жүзеге асырылуда. Абоненттердің 
саны 45 пайызға артып, 48 мыңға жетті.

Облыстың Қазақстан халқы Ассамблеясының, этномәдени 
бірлестіктердің, Достық үйлерінің жұмысы облыста жайлы 
этносаралық ахуалдың сақталуына ықпал етуде.

Облыста әр деңгейдегі әкімдермен барлығы 934 кездесу 
өткізілді, 1706 сұрақтар мен ұсыныстар түсті.

Барлық сұрақтарға жауап берілді. 427 сұрақ бақылауға 
алынды, соның 423-і орындалды және 3 сұрақ (Ұлан ау-
даны Манат ауылында көшелерді жарықтандыру, Зырян 
ауданы Чапаево ауылында жаңа мектеп құрылысы, Өскемен 
қаласындағы Загородный шағын ауданында шағын сәулет 
нысандарын орнату) 2015 жылдың ішінде шешіледі.

Облыс әкімінің 2014 жылғы есепті кездесулерінің қорытындысы 
бойынша 10 сұрақ бақылауға алынды және шешілді.

 «Нұрлы Жол» Жаңа Экономикалық саясатын іске асыру 
шеңберіндегі негізгі міндеттер – экономиканың тұрақты өсімі 
мен қазақстандықтардың өмір сүру сапасын қамтамасыз ету.

Бағдарламаның негізгі бағыттарының бірі – жолдар 
құрылысы. Ағымдағы жылы жол саласына 25 млрд.теңге 

бағыттау жоспарланған.
14 млрд.теңгеге 209 км республикалық маңызы бар жол-

ды, 6 млрд.теңгеге 66 км облыстық маңызы бар жолды, 5,5 
млрд.теңгеге 85 км аудандық маңызы бар автожолдар мен 
көшелерді жөндеу жоспарланған. 

 «Бородулиха-Жезкент», «Күршім-Қалжыр», «Үлкен Нарын-
Күршім» автомобиль жолдары және Казнаковка өткелі мен 
Алакөл көлі бағыттарындағы жолдар жөнделетін болады. 

Көлік-логистика инфрақұрылымын дамыту макроөңірлерді 
қалыптастыру шеңберінде хаб пинципі бойынша жүргізіледі. 
Инфрақұрылым каркасы Астананы өңірлермен күн сәулесі 
іспеттес магистральды автомобиль жолдары, теміржолдар 
мен авиажелілерімен байланыстыратын болады.

Біздің облыста «Астана-Өскемен» магистралі бойынша 
118 км қайта жаңартылған, ағымдағы жылы 53 км жөндеу 
жоспарланған, бұдан басқа осы «Астана-Өскемен» трассасы 
және магистралі бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары 
аяқталуда.

Жобаларды іске асыру 2020 жылға қарай автомобиль 
көлігімен тасымалдау көлемін 1,5 есе арттыруға, 2 мыңнан 
астам жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Объектілер 
құрылысы барысында жергілікті материалдар қолданылады, 
құрылыс индустриясы мен жол саласы дамытылады. 

Энергия инфрақұрылымын дамыту. Республиканың 
теңдей энергиямен қамтылуы үшін құны 45,5 млрд.теңгеге 
жоғары вольтты 500 кв-ты ұзындығы 705 км «Екібастұз-
Семей-Өскемен» желісінің құрылысы жобасын іске асыру 
жұмыстары басталды.

 Бұдан басқа электр энергиясын өндіруді ұлғайту 
қуаттылығы 25 МВт Тұрғұсын СЭС-ның құрылысы және 
Өскемен ЖЭС-да қуаттылығы 120 МВт № 12 турбогене-
раторын орнату жұмыстары жүргізілуде.

Ұлттық қордан жылу, және сумен қамту жүйелерін жаңартуға 
бағытталатын қаражаттан қаржыландыру үшін ағымдағы 
жылы облыста 9,5 млрд.теңгеге 20 жоба мәлімделді, оның 
ішінде алдын ала жылумен қамту бойынша 3,4 млрд.теңгеге 
14 жоба мақұлданды. Нәтижесінде жылумен қамту бойынша 
14,8 км жылу желісі салынады және қайта жаңартылады, 
155 көппәтерлі үйдің жылумен қамту желісі жақсартылады. 
Жыл сайынғы экономикалық тиімділік 44 млн.теңге құрайды.

Сондай-ақ Семей қаласының ЖЭО-1, РК-1 жылу көздері жалпы 
сомасы 3 млрд.теңгеге қайта жаңартылуы жалғастырылады.

«Ақ бұлақ» бағдарламасы бойынша 2,4 млрд.теңгеге 5 жо-
баны іске асыру жоспарланған. Глубокое және Катонқарағай 
аудандарында 3 объект беріледі, бұл 11 мың адамның өмір 
сүру сапасын жақсартады.

«Нұрлы жол» бағдарламасында тұрғын үй құрылысына 
ерекше назар аударылған.

Ағымдағы жылы жалпы ауданы 367 мың шаршы метр 
жалпы сомасы 31,7 млрд.теңгеге 1468 үй, соның ішінде 
39 көп қабатты тұрғын үй салынады.

Жыл соңына дейін 19 көп қабатты және 1429 жеке тұрғын 
үйді пайдалануға беру жоспарланған. Нәтижесінде 2975 
жұмыс орны ашылады және 7996 адам тұрғын үймен 
қамтылады.

Ұлттық қор қаражатына «Қазақстан ипотекалық компа-
ниясы» АҚ арқылы қолжетімді тұрғын үйлер салынады.

Өскемен және Семей қалаларында 6 үй құрылысына 
«Ертіс» ӘКК әр қалаға 1,5 млрд.теңгеден 3 млрд.теңге, 
бөліп отыр. Оның ішінде 4 үй бюджет қаражаты есебінен 
және 2 – мемлекеттік –жеке меншік әріптестік принципі 
бойынша салынады.

«Нұрлы жол» бағдарламасында қойылған келесі міндет 
– бұл әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту. Ағымдағы 
жылы 21 мектепті, оның ішінде апаттыларының орнына 
12 мектепті іске қосу жоспарлануда. Ұлттық қор қаражаты 
есебінен 5 мектептің, оның ішінде апаттыларының орнына 3 
мектеп және үш ауысымда оқытатын 2 мектептің құрылысы 
басталанатын болады. 

Орындар тапшылығын азайту үшін бюджет қаражаты 
есебінен 5 бала бақшаны іске қосу, мемлекеттік-жеке меншік 
серіктестік шеңберінде 11 бала бақша құрылысына жеке 
меншік капитал қаражат тартып, 23 жеке меншік бала бақша 
ашу жоспарлануда. 

Қазіргі уақытта Өскемен қаласында 6 бала бақша және 
Семей қаласында 5 бақша бақша құрылысына және оларды 
пайдалануға конкурс жарияланды. Бұл орайда мемлекет ин-
вестор салған қаражатты 7 жыл ішінде қайтару міндеттмесін 
өзіне алады және 19 жыл бойы мектепке дейінгі балалар 
мекемесін мемлекеттік тапсырыспен қамтамасыз етеді. 
Жобаның өтемділік мерзімі 5 жылдан аспайды. 

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы бойынша 
кәсіпкерлік бастаманы қолдау шараларын іске асыруға 1,8 
млрд. теңге бағытталады. Пайыздық мөлшерлемені субси-
диялау бойынша 100-ден артық жобаға қолдау жасалады. 
10 жоба бойынша өндірістік инфрақұрылым (электр энер-
гиясы, сумен қамтамасыз ету, жол) тартуға 3 млрд. теңге 
бағыттау жоспарлануда. 

Белсенді кәсіпорындар саны 3%, өнім өндіру 5% артады, 
шағын және орта бизнес саласында жұмыс істейтіндер 

саны 3% өседі. 
Индустрияландыру картасы жобалары бойынша бір жа-

рым мың жұмыс орны құрылып, 24,7 млрд.теңге сомаға 
12 жобаны іске қосу жоспарлануда. 

Абай ауданындағы «Борлы» тау-кен комбинаты «Мақсұт» 
кенорнының мыс концентратын өндіру тау кен байыту 
кешенін іске қосу есебінен түсті металдар кенін өндіру 
көлемін арттыруды жоспарлауда. 2018 жылы іске қосылатын 
Ақтоғай тау кен байыту комбинаты мен Бақыршық тау кен 
өндіру кәсіпорнының тау кен байыту кешенінің құрылысы 
жалғасуда. 

Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу мен тамақ 
өнеркәсібін дамыту аграрлық секторды одан әрі дамытудың 
басты бағыттары болып табылады. 

Бұл міндет сүтті мал шаруашылығын дамыту есебінен 
іске асырылады. Мынадай 5 бағытты қамтитын облыстық 
жоспар әзірленуде:

1. Таурлы сүт фермаларын қайта жаңарту және жаңаларын 
салу;

2. Тұрғындардан сүт сатып алуды ұйымдастыру;
3. Сүт өнеркәсібі қайта өңдеу кәсіпорындарының қуаттарын 

толық жүктеу; 
4. Суландырылатын жерлердің аумағын кеңейту және мал 

азығы дақылдары өсірілетін жерлерді ұлғайту есебінен 
мал азығы базасын нығайту. 

5. Мал шаруашылығында ветеринарлық-санитарлық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

Бүгінгі таңда облыс сүт өндіру бойынша республи-
када бірінші орында тұр (776 мың тонна), бірақ, қайта 
өңдеу кәсіпорындарының жүктелімі 35% ғана құрайды, 
тұрғындардың қайта өңдеуін есепке алғанда сүттің небәрі 
24% қайта өңделеді.

2015-2016 жылдары аралығында 28 таурлы сүт фермасын 
қайта жаңарту және 9 жаңасын салу жоспарлануда, сүтті 
табындардың саны тек ағымдағы жылы 6 мың басқа, сүт 
өндіру 20 мың тоннадан артыққа көбейеді. Қайта өңдеу 
өнеркәсібінің жүктелімі 54%-ға жеткізіледі. 

Көкпекті, Жарма және Бородулиха аудандарында сүт қабылдау 
пункттерін ашу және сүт сатып алуды ұйымдастыру пилоттық 
жобасын іске асыру басталды. Ағымдағы жылы бұл жоба 
Шемонаиха, Глубокое, Катонқарағай, Ұлан, Үржар аудан-
дарында жалғастырылатын болады. Осының нәтижесінде 
сүт өндіруді 100 мың тоннаға дейін жеткізу, 61 мың жеке 
меншік қосалқы шаруашылықтарын іске тарту жоспарлануда. 

 Мал шаруашылығын дамыту үшін мал азығы базасы 
нығайтылатын, суармалы алқаптар кеңейтілетін болады. 

Су үнемдеу технологиялары енгізіліп, бұрын суарылған 110 
мың гектар көлемдегі жерлер айналымға тартылатын болады. 
Жуықтағы 4 жылда 25 млрд. теңгеге 18 суару обьектісін 
жөндеу жоспарлануда. Бұл 62 мың гектар жерді суаратын 
сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ағымдағы жылы 
Үржар, Тарбағатай, Зайсан аудандарында 6 обьектіге 3,5 
млрд. теңге бөлу жоспарлануда.

Агроөнеркәсіптік кешенде егістік алқаптарының құрылымын 
оңтайландыру және егістіктерді әртараптандыру, ауыл 
шаруашылығы дақылдарын өсірудің озық технологияла-
рын енгізу жұмыстары жалғастырылатын болады. Егістік 
алқаптарының құрылымындағы дәнді дақылдардың үлес 
салмағы 48%, мал азығы дақылдары 22%, күнбағыс 25%-ға 
дейін жеткізілуі тиіс, ылғал-ресурс үнемдеуші технологи-
ялар 440 мың гектар аумаққа енгізілетін болады. 

 «Жұмыспен қамту жол картасы» бағдарламасы бойынша 
жұмыс жалғастырылатын болады. 

2015 жылы республикалық бюджеттен 6 млрд.теңге бөлінеді. 
Мемлекетік қолдау көрсету шараларымен 17 мың адам 
қамтылатын болады. Тұрғын үй құрылысына, әлеуметтік 
обьектілерді жөндеуге 1,2 млрд.теңге, өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған және жұмыссыз тұрғындарға 4,4 млрд.теңге, 
бағдарламаға қатысушыларды дайындауға және біліктілігін 
жоғарылатуға 462 млн.теңге, уақытша жұмыс орындарын 
құруға 221 млн.теңге қаражат көзделген. 

 Ірі және орташа кәсіпорындармен және бизнестің шағын 
субъектілерімен жұмыс орындарын сақтау жөнінде 7508 
меморандум жасалды. 

Денсаулық сақтау саласында кадр тапшылығын 25%, 
жалпы өлім-жітім және онкология ауруларынан өлім-жітім 
көрсеткіштерін 5%, нәрестелердің өлім-жітімін 8%-ға азайту 
жөніндегі іс-шаралар жоспарланған, бұл адам ғұмырының 
ұзақтығын 70,1 жылға дейін ұлғайтуды көздейді. 

Бағаны тұрақтандыру және құнсыздану процестерін тежеу 
үшін ауыл шаруашылығы өнімдері жәрмеңкелерін өткізу, 
тұрақтандыру қоры тауарларын сату, сауданы делдалсыз 
ұйымдастыру жұмыстары жалғастырылатын болады. 

Қылмыстылық және сыбайлас жемқорлық деңгейін 
төмендету жұмысы жалғастырылады. 

Қазақстан Халқы ассамблеясының 20 жылдығы, Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 20 жылдығы, Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 70 жылдығы, Қазақ хандығының 550 
жылдығы мерейтойларына арналған кешенді іс-шаралар 
өткізу жоспарлануда. 
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ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДІН

 Қасиетті Рамазан айы аяқталысымен әлем мұсылмандарының 
алдында Исламдағы бес парыздың бірі – қажылықты орын-
дау мақсаты тұрады.

Қажылық – шамасы келетін, мүмкіндігі бар мұсылмандар 
үшін өмірінде бір рет атқарылатын қасиетті парыз, 
өйткені Аллаһ тағала Құран Кәрімнің «Әл-Ғимран» 
сүресінің 96-шы аятында: «Шамасы келген кісілер Аллаһ 
үшін Қағбаны зиярат етіп, хаж ету керек»,– деген еді. 
Міне, еліміз егемендік алғалы осындай игі істер өз арна-
сына тоғысып, қаншама қазақ елінің азаматтары мен 
азаматшалары соңғы жылдары осы қасиетті парыздарын 
өтеуге аса ден қойған.

 Жуырда Бородулиха ауданынан Сауд Араб Әмірлігіндегі қасиетті 
қажылық сапарын өтеген азаматтардың бірі-Белағаш ауылдық 
округіндегі «Қасым» мешітінің имамы Қонысбекұлы Рымбек қажымен 
кездесіп сұхбат алған едік. «Екінің бірі бара бермейтін қасиетті орынға 
бару мен үшін күтпеген оқиға болды» - деп Рымбек қажы ағынан 
жарылды. Осы салада қызмет атқарғаннан бастап, шіркін, үлкен 
қажылыққа барсам деген арман жүрегімнің түбінде қол жетпейтін 
арман болып жүретін... Бала кезімнен намаз оқығанда тақия киетін 

ҚАЖЫЛЫҚ САПАР – ҚАСТЕРЛІ 
ПАРЫЗ

қазақылықтың үрдісін ұстанатын иманжүзді ақсақалдарды көргенде 
қатты қызығатынмын. Қасиетті Абай жерінің тумасымын. Өзім үйдің 
кенжесі болдым. Анам Роза Қажыәкпарқызы бұдан 5 жыл бұрын 
өмірден өтті. Әкем Қонысбек Кенжеқожаұлы Қарауылдағы бауырымның 
қолында тұрады. Жанұяда жеті ұл, бір қыз болдық. Барлығы да өсіп 
өнген. Әрқайсысының өз тіршілігі, өз жолдары бар. Балалық жастық 
шағым Қарауылда өтті. 1997 жылы Павлодардағы діни медресені 
тамамдап, Алматыдағы жоғарғы діни институтынан дәріс алдым. 
Содан бастап Абай ауданында мешітте имам болып бастадым деп 
өз өмірбаянын қысқаша айтып өтті. 

 Рымбек қажы жайлы айтар болсақ, ол 2003 жылдан Белағаштағы 
«Қасым» мешітінде имам болып 12 жылдай қызмет атқарады. Өз 
ісіне адал, өте қарапайым азамат. 

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Семей аймағы бойынша 
әртүрлі дәрістеріне қатысып, «Жыл имамы» атанған. Конфессияаралық 
келісімді, діни тағылымдарды және қоғамдық-саяси тұрақтылықты 
дәріптеп келеді. Жұбайы Гүлжан Серікқалиқызы Краснополь орта 
мектебінде ұстаз болып қызмет атқарады. Жанұяларында 3 бала өсіріп 
отырған үлгілі отбасында Меруерт атты қыздары, Даулет, Әлтаир атты 
ұлдары өсіп келеді. Сонымен қатар, діни құндылықтарды дәріптеп 
жүрген белсенді азаматтың діни басқармалардан алған алғыс хаттары 
мен мақтау қағаздары да жетерлік. Ал, 2014 жылы қасиетті Мекке-
Мәдинаға барып қажылық парызын орындап қайтқаны үшін Әкбар 
Қажылықтан «Естелік куәлік» беріліп, қажы атанып қайтты. Кездесу 
кезінде Рымбек қажы осы сапардағы естеліктерін айтып берді. 

 2014 жылдың Қыркүйек айының 29-нан қазанның 13-не дейін 
бізді бастап апарған айтулы азамат «Нұр Қазақстан» компаниясының 
Президенті Еренғайыпұлы Амангелді қажы болды. Бұл қасиетті сапарға 
аттанған 168 адамның 40 адамын ауыл мен аудандардан қажылық 
сапарын өтеуге барған имамдарды «Алла риза болсын» бір кәсіпкер 
демеушілік көрсетіп, барып келуі мен тамақтануы, жатын орны тағы 
басқаларын өзі толықтай көтеріп алды. Семей өңірінен 2 адам болдық, 
оның бірі Қайнар өңірінен мешіт имамы Талғат Шагиров деген аза-
мат болса, екіншісі Бородулиха ауданының Белағаш ауылынан мен 
бардым. Мені осы сапарға баруға атсалысқан, жолашар деп демеу 
көрсеткен ауыл тұрғындары мен Талап Байғалиұлы Қасымов, Абайхан 
Нұрмұхамедұлы Құрамысов сынды кәсіпкер азаматтарға алғысым 
шексіз. Үлкен қажылыққа барып қайтуға «Нұр – Қазақстан» қажылық 
компаниясы демеу болып, компания қажылық сапардың алдында 
дайындық курсынан өткізіп, әрбір болашақ қажылардың қолына тахарат 
алу, намаз оқу, үлкен және кіші қажылықтың орындалуы, ихрам кию 
және ихрам кезінде қандай нәрселерді істеуге болмайды және қандай 
нәрселерді істеу рұқсат, құрбандық шалу мәселесі, қай жерде қандай 
дұғалар айтылады, Арафада не істеу керек деген секілді әрбір қажы 
білуге тиісті амалдар қамтылған «Қажылық» атты кітапшасын таратты. 
Қазақ елінің көк байрағы түстес «Қазақстан» деген латынша жазуы 
бар кеудеше кигізіп, «Нұр – Қазақстан» қажылары деген жазуы бар 
аспа сөмке үлестірді. Сонымен қатар қажылық кезіндегі атқарылатын 

іс-әрекеттерді әрбір мүмин шариғат 
бойынша өз уақытында орындауын 
ескертті. Умраға барарда жетекшіміз 
Еренғайыпұлы Амангелді қажы 
Әл-Харам мешіті көрінгенше 
Тәлбия айтуымызды және Әл-
Харамға кіргеннен кейін қасиетті 
Қағбаны көрген сәтте айтылған 
дұға-тілектер қабыл болатынын 
ескертті. Аллаһ ризашылығы үшін 
қажылықты өтеуге киілетін киім 
«ихрам-изар» және «рида» деп ата-
латын екі бөлек ақ матаға әуежайға 
келгенде оранған сәттегі ішкі 
толғанысты болашақ қажылардың 
түр әлпетінен аңғару қиын емес 
еді. Бізді ұшақ ішінде айтылған 
қасиетті дұғалар ерекше тебірентті. 
Әлқисса, мен үшін 2014 жылдың 
28 қыркүйегі есте қаларлық ерекше 
күн болды. Жолымыз түсіп, облыс, 
республикамыздың мұсылмандары 
қосылып, қасиетті қажылықты 
өтеуге аттандық. Бала кезімнен 
армандаған тілегім қабыл болып, 
2014 жылы үлкен қажылыққа «Нұр 
– Қазақстан» қажылық компани-
ясымен барып қайтуымды Аллаһ 
тағала нәсіп етті. 2014 жылдың 
29-қыркүйегінде Сауд Арабиясының 
бар мейірім нұры төгілген қасиетті 
жеріне табанымыз тиген кездегі 
ішкі сезімімізді тілмен жеткізу тіпті 
мүмкін емес. Қасиетті Меккенің 
өзінде қыркүйектің 29 нан 9 қазанға 
дейін болып, қажылық талаптарын, 
уәжіптерін уағыздарын орындап, 
Меккедегі Әл-Харам мешітіне 
жөндеу жұмыстары жасалып 
жатыр екен. Сонда да халық өте 
көп барды. Меккедегі қасиетті 
орындар Хадиша анамыздың 
қабірстанын зиярат еттік, Шәжәрә 
(ағаш) Жын –мешітінде, Арафада 
Рахмет тауында, Нұр тауындағы 
Хира үңгірінде, Сәуір тауларын-
да болдық. Тағы бір есте қалар 
ұмытылмас сәт – адамзат баласы-
на берер ғибраты мен тәрбиелік 
мәні зор қасиетті Мадинаға келдік. 
Мәдинада Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 
қабірін зиярат етіп, мешітінде на-
маз оқу сәтінде Раудатул жәннаһ – 
Пайғамбардың қабірі мен мінберінің 
арасындағы жерде бірнеше рет 
намаз оқып, дұға жасау мүмкіндігін 
Аллаһ тағала нәсіп етті. Пешенеме 
жазылған мұндай бақытты сәттер 
құдіреті күшті Аллаһ тағаланың 
нәсіп етуімен болатын жайттар 
деп сезінемін. Медина қаласында 
қазанның 10 нан12 не дейін бо-
лып жұма намаздарына қатыстық. 
Пайғамбарлардың жүріп өткен 
жерлерін, мешіттерін араладық. 
Ал енді қажылықтың маңызы, 
мәні туралы шариғат тұрғысынан 
түсінік берер болсақ, қажылық 
Исламдағы бес парыздың бірі. Ол 
туралы Құран Кәрімде: “Ақиқатына 
келсек, адамдардың ғибадат етуі 
үшін тұңғыш салынған үй Меккеде. 
Бүкіл әлемдегі қасиетті және тура 
жолға бастайтын үй сол. Ондағы 
қасиетті белгі Ибраһимнің орны 
(яғни, Ибраһим халилулланың 
табанының табы қалған тас). Ол 
үйге кірген адам еш нәрседен қатерсіз 
болады. Мұнда келуге мүмкіндігі 
болған адамның бәрі Алла үшін сол 
үйді қажылық етуге қарыздар…” 
(“Әли Имран” сүресі, 96-97-аяттар) 
делінген. Сонымен бірге хазреті 
Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарымыздың 
“Күмәнсіз, Алла тағала сендерге 
қажылықты парыз етті, қажылықты 
орындаңыздар” және “Кісі өз үйінен 
үлкен немесе кіші қажылық пары-
зын орындау үшін сапарға шықса, 
аяғын адымдап жүрген сайын 
күнәлары денесінен ағаштан түскен 
жапырақтар секілді төгіледі. Ал, 
Мадина қаласына жетіп, менімен 
амандасса, онымен періштелер де 
қолын алып амандасады…” деген 

хадис шәріптері бар. Мұсылман өзінің жан дүниесі күнәдан таза және 
Жаратқан Раббысының құзырына пәк болып баруды армандайды. 
Ал, қажылық парызын мүлтіксіз абыроймен орындаған пенденің 
анадан туылған сәбидей кіршіксіз таза болатындығы жайлы Алла 
елшісі хазреті Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарымыз: “Кімде-кім Алланың 
үйіне қажылық ғибадатын орындап, онда ешбір күнә немесе жат 
қылық жасамаса, ол пенде еліне қайтқанда анасынан туылғандағыдай 
күнәдан пәк болады” деген екен. Бізде сондай сезімде болдық. Ал, 
мұсылман үмметінің рухани ордасы Мекке барша мұсылман үмметі 
үшін аса қасиетті де қастерлі. Онда Алла тағаланың үйі – қасиетті 
Қағбаны тұрғызған Ибраһим (ғ.с.) мен Исмаил (ғ.с) пайғамбарлар 
күн кешті. Хазреті Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарымыз осы қалада 
дүниеге келді. Қасиетті Құран Кәрімнің алғашқы сүрелері де осында 
уахи етілді. Әз Мұхаммедке де осында (с.ғ.с.) пайғамбарлық келген. 
Меккеде Исмаил пайғамбар (ғ.с.) сәби кезінде апасы екеуі ғана қалып, 
шөлден көмейі кеуіп, шыр-шыр етіп жылаған кезінде Алла тағала 
сәбидің тобығы тиген жерден бұлақ ашады. Исмаилдың (ғ.с.) анасы 
Хаджар ана тез арада, жан-жаққа жайылып бара жатқан бұлақ көзін 
қолымен жинай алмай зам-зам (тоқта, тұр) деп дауыстап жібереді. 
Бұлақ та бір арнаға жиылып тұрып қалады. Сол күннен бастап бұл 

бұлақ “зам-зам” бұлағы, “зам-зам” суы деп аталып кеткен деседі діни 
риуаяттар. Бұл оқиғаны әз пайғамбарымыз (с.ғ.с.) есіне алған кезде 
“Алла тағала Хаджар ананы рахмет етсін, егер ол кісі бұлақты зам-зам 
деп тоқтатпағанда Меккені су алып кетер еді” деген. Бұл құм басқан 
шөлейт зам-зам бұлағы пайда болмайынша ел қоныстайтын мекен 
емес еді. Қажылыққа барған әрбір мұсылман осы бұлақтың суын ішер 
алдында Алла тағаладан тілек тілеп дұға етсе, Жаратқан пендесінің 
дұға-тілектерін қабыл етеді. Қажылыққа барған мұсылмандар міндетті 
түрде Мадина қаласына барып, пайғамбарымыздың қабірін зиярат етеді 
және “Масжид-набауи” (Пайғамбар мешіті) мешітінде намаз оқиды. 
Аталмыш мешітте оқылған намаздың сауабы жайлы Алла елшісінің 
(с.ғ.с.): “Менің мешітімде оқылған намаз өзге мешітте оқылған мың 
намаздан абзал…” деген. Міне, сұхбат барысында осындай риуаяттарды 
айтқан Рымбек қажы көп нәрселерді, ғажайып оқиғаларды қызықты 
баяндап берді. 

Қажылықты ниет еткен кісі өзі жоқта отбасын ішіп-жемнен тарықтырмайтын, 
табысы мен мал-мүлкінен зекет және мұқтаждарға садақа беретін, 
жасаған күнәлары үшін Алла тағаладан кешірім сұрап, тәубеге келген 
мұсылман болуы құба-құп. Сонымен бірге шариғат талаптарына сай 
қажылық парызын өтеуге ниет еткен мұсылманның ақыл-есі дұрыс, 
денсаулығы жақсы, жасы кәмелетке толған және қажылық шығынын адал 
еңбегімен тапқан болуы шарт екенін айтты. Алла бұйыртса, болашақта 
имандылықты дәріптеп, жақсылыққа ұмтылған өңірімізден қажылыққа 
ниет білдірген ағаларымыз бен бауырларымыз, апа-қарындастарымыз 
көбейіп, қасиетті Мекке, Мадинаға барып, өздерінің бесінші парызын 
орындап жатса нұр үстіне нұр болар еді. Соңғы жылдары біздің ауданы-
мызда бірнеше адам қажы атанып қайтыпты. Солардың бірі Қонысбекұлы 
Рымбек қажы. Сұхбат соңында ол аудан жұртшылығына бақ-береке, 
еңбектеріне табыс, дендеріне саулық отанымыздың амандығы мен ел 
бірлігінің нығаюын тіледі. Елімізде тыныштық, бейбітшілік болсын. 
Ылайым осындай жақсы игілікті істердің куәсі болайық...

      М. БАЛАБАЙҚЫЗЫ
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ТЕЛЕДИДАР
ХАБАР 
ДҮЙСЕНБІ, 23 ақпан
7:00»Айтұмар»8:00»Жаңа күн» 10:00Информационный канал - аналитиче-

ская программа «Жетi күн»11:00»Сәтті сауда»11:30Мультфильм.»Гладиаторы 
Рима»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Страх в твоем доме» 
(Украина) 14:00Телесериал. «Второе дыхание» (Россия)15:00Дневной выпуск 
новостей15:15»Әр үйдің сыры басқа». Деректі драма15:45»Сәтті сауда»16:15Мультсериал 
«Фархат»16:45»Моя история войны»17:00Кешкі жаңалықтар17:15»Көзқарас»1
7:45»Бизнес сыры»18:00Вечерний выпуск новостей18:15»Ду-думан»19:00»ТВ 
Бинго»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30»Арнайы хабар»21:00Итоговый вы-
пуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Дворец Абдин» 22:15Телесериал. 
«След»23:00»Церемония награждения кинопремии Оскар» 0:30Қорытынды 
жаңалықтар1:00Итоговый выпуск новостей1:30»Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма

 СЕЙСЕНБІ, 24 ақпан
7:00»Айтұмар»8:00»Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:12Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:10»Сәтті сауда»11:40»Подари детям 
жизнь»11:45Премьера! Телесериал «Дворец Абдин» 12:35»Спорт без границ» 
13:00Түскі жаңалықтар13:15»Церемония награждения кинопремии Оскар» 
(повтор) 15:00Дневной выпуск новостей15:15»Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма15:45»Сәтті сауда»16:15Мультсериал «Фархат»17:00Кешкі жаңалықтар17
:15»Көзқарас»17:45»Экономкласс»18:00Вечерний выпуск новостей18:15»Ғашық 
жүрек» телехикаясы19:00»Біздің үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30»Бюро 
расследований» 21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал 
«Дворец Абдин» 22:15Телесериал. «След»23:00»Арнайы хабар»0:00Қорытынды 
жаңалықтар0:30Итоговый выпуск новостей1:00»Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма1:30Жаңалықтар

 СӘРСЕНБІ, 25 ақпан
7:00»Айтұмар»8:00»Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:12Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:10»Сәтті сауда»11:40»Подари детям 
жизнь»11:45Премьера! Телесериал «Дворец Абдин» 12:35»Спорт әлемі»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная драма. «Страх в твоем доме» (Украина) 14:00Те-
лесериал. «Второе дыхание» (Россия)15:00Дневной выпуск новостей15:15»Әр 
үйдің сыры басқа». Деректі драма15:45»Сәтті сауда»16:15Мультсериал 
«Фархат»17:00Кешкі жаңалықтар17:15»Көзқарас»17:45»100 бизнес-истории» 
18:00Вечерний выпуск новостей18:15»Ғашық жүрек» телехикаясы19:00»Біздің 
үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30Деректі сериал. «Табиғат тартуы» 21:00Ито-
говый выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Дворец Абдин» 22:15Телесе-
риал. «След»23:00»Біздің үй»23:45Қорытынды жаңалықтар0:15Итоговый выпуск 
новостей0:45»Әр үйдің сыры басқа». Деректі драма1:15Жаңалықтар

 БЕЙСЕНБІ, 26 ақпан
7:00»Айтұмар»8:00»Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15»Сәтті сауда»11:45»Подари детям 
жизнь»11:50Премьера! Телесериал «Дворец Абдин» 12:40»Экономкласс»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная драма. «Страх в твоем доме» (Украина) 14:00Теле-
сериал. «Второе дыхание» (Россия)15:00Дневной выпуск новостей15:15»Әр үйдің 
сыры басқа». Деректі драма15:50»Сәтті сауда»16:20Мультсериал «Фархат»17:00Кешкі 
жаңалықтар17:15»Көзқарас»17:45»Бизнес сыры» 18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15»Ғашық жүрек» телехикаясы19:00»Жекпе-жек»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30»Энергия будущего» 21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! 
Телесериал «Дворец Абдин» 22:15Телесериал. «След»23:00»Біздің үй»23:45Қорытынды 
жаңалықтар0:15Итоговый выпуск новостей0:45»Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма 1:15Жаңалықтар

 ЖҰМА, 27 ақпан
7:00»Айтұмар»8:00»Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15»Сәтті сауда»11:45»Подари детям 
жизнь»11:50Премьера! Телесериал «Дворец Абдин» 12:40»Энергия будуще-
го» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Страх в твоем доме» 
(Украина) 14:00Телесериал. «Второе дыхание» (Россия)15:00Дневной выпуск 
новостей15:15»Әр үйдің сыры басқа». Деректі драма15:45»Сәтті сауда»16:15»Ұлт 
саулығы»17:00Кешкі жаңалықтар17:15»Бармысың, бауырым?»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15»Ғашық жүрек» телехикаясы19:00»Орталық Хабар»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30»Сильные духом» 21:00Итоговый выпуск новостей21:30Кино. 
В.Толоконников, О.Селезнев, А.Бейшеналиев в драме «Одно звено»22:50Кино. 
Николас Кейдж, Джон Ловиц, Дана Карви в комедии «Жұмақта қолға түскендер» 
0:50Қорытынды жаңалықтар1:30Итоговый выпуск новостей2:00»Әр үйдің сыры 
басқа». Деректі драма2:30Жаңалықтар

 СЕНБІ, 28 ақпан
7:00»Қалжың қоржыны» әзіл-сықақ концерттерінің топтамасы 8:30»Жабайы 

футбол жаналғыштары» мультсериалы 9:00»Бармысың, бауырым?»9:45»Продв
опрос»10:00»Спорт без границ» 10:25Мультфильм. «Виртуальная битва: атака 
роботов»12:05Телесериал «Синбад» 13:35Мультфильм. «Эскимос»13:45»Орталық 
Хабар»14:45»Жұлдызды дода»16:15 Жанна Орынбасарованың «Махаббатым – әнім» 
атты ән кеші 17:30»Тур де Хабар»18:00Бокс. Всемирная серия бокса. «Астана 
Арланс» - «Миланский гром»20:05»Бенефис-шоу»21:00Ақпарат арнасы - «Жетi 
күн» Сараптау бағдарламасы 22:00Мегахит. Ченнинг Татум, Аманда Сайфред в 
драме «Дорогой Джон»23:40Кино. Кейт Хадсон, Наоми Уоттс «Ажырасу» мело-
драмасында 1:30»Тентек періште» Телехикаясы

ЖЕКСЕНБI, 1 наурыз
7:00»Қалжың қоржыны» әзіл-сықақ концерттерінің топтамасы 8:30»Жабайы 

футбол жаналғыштары» мультсериалы 9:00Ақпарат арнасы - «Жетi күн» Са-
раптау бағдарламасы 10:00»Ас арқау»10:30»Спорт әлемі»11:00Мультфильм. 
«Приключения Аленушки и Еремы» 12:35Телесериал «Синбад»14:05»Бенефис-
шоу»14:55Үнді фильм. «Бір ғана қателік»17:15»Кеше ғана - Еще вчера»18:15»Моя 
история войны»18:30Концерт «Жан анам» 20:00»Ду-думан»21:00Информационный 
канал - аналитическая программа «Жетi күн»22:00Мегахит. Пол Уокер,Вера Фар-
мига, Камерон Брайт в боевике «Беги без оглядки»0:00Кино. «Эботтардың ойдан 
шығарылған өмірі» 1:40»Тентек періште» Телехикаясы

ҚАЗАҚСТАН 
ДҮЙСЕНБІ, 23 АҚПАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Апта. Kz»11:05«Айтуға оңай...» 11:45«Әпке». Те-

лехикая. 2-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Дауа». 13:15«Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»13:45«Ақсауыт». Әскери-патриоттық бағдарлама 14:15«Еңбек түбі - 
береке» 14:20«Әли мен Айя». Мультфильм14:30«Қамбар батыр». Мультфильм. 
1-2 бөлімдері 14:50«БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 57-58 бөлімдері 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1274-1275-бөлімдері 

17:00«Менің Қазақстаным»17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Шын 
жүректен!». Реалити шоу 18:55«ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». Тікелей эфир19:35«Әпке». Теле-
хикая. 3-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 96-бөлім 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
Арнайы тележоба 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1276,1277-бөлімдері 
23:30«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?»0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«Еңбек түбі - 
береке» 1:00«Көкпар» Ұлттық ойын1:45«Дауа». 2:15«Шын жүректен!». Реалити 
шоу 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СЕЙСЕНБІ, 24 АҚПАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН».10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 96-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...» 11:35«Әпке». Телехикая. 3-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлы 
жеңіске - 70 жыл». Арнайы тележоба 12:55«SPORT.KZ» 13:15«Алаң» ток-шоуы 
14:05«Сыр-сұхбат» 14:35«Қамбар батыр». Мультфильм. 3-4 бөлімдері. («Құдалық», 
«Шапқыншылық») 14:55«БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 59-60 бөлімдері 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1276-1277-бөлімдері 
17:00«Жарқын бейне» 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Еңбек түбі 
- береке» 18:15«Ас болсын!» 19:10«Қылмыс пен жаза»19:35«Әпке». Телехикая. 
4-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 97-бөлім 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
Арнайы тележоба 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1278,1279-бөлімдері 
23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзе
кжарды»0:55«Еңбек түбі - береке» 1:00«Сыр-сұхбат» 1:30«Шарайна». Телесаяхат 
2:00«Жарқын бейне» 2:30«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СӘРСЕНБІ, 25 АҚПАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 97-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...» 11:35«Әпке». Телехикая. 4-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлы жеңіске 
- 70 жыл». Арнайы тележоба 12:50«Поэзия әлемі»13:15«Заң және біз» 13:55«Еңбек 
түбі - береке» 14:00«Шарайна». Телесаяхат 14:30«Қамбар батыр». Мультфильм. 
14:55«БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 61-62 бөлімдері 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. 
Тікелей эфир 16:10«КЕЛІН». Телехикая. 1278,1279-бөлімдері 17:00«Ұлт мақтанышы». 
Деректі фильм 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Қылмыс пен 
жаза»18:35«Еңбек түбі - береке» 18:40«Мың түрлі мамандық». 19:10«ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 19:35«Әпке». Телехикая. 5-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 98-бөлім 22:40«ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». Арнайы тележоба 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 
1280, 1281-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖА
ҢАЛЫҚТАР0:30«Өзекжарды»0:50«Еңбек түбі - береке» 0:55«Ұлт мақтанышы». 
Деректі фильм 1:25«Ас болсын!» 2:10«Поэзия әлемі»2:30«Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР 

БЕЙСЕНБІ, 26 АҚПАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 98-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...» 11:35«Әпке». Телехикая. 5-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлы жеңіске 
- 70 жыл». Арнайы тележоба 12:50«Агробизнес». 13:15«Журналистік зерттеу» 
13:40«Сіз не дейсіз?» 14:10«Жан жылуы»14:35«Қамбар батыр». Мультфильм. 
14:55«БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 63-64 бөлімдері 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1280,1281-бөлімдері 17:00«Ұлт 
мақтанышы». Деректі фильм 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«
Мәлім де беймәлім Қазақстан»18:40«Поэзия әлемі»19:05«Еңбек түбі - береке» 
19:10«ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35«Әпке». Телехикая. 
6-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 99-бөлім 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
Арнайы тележоба 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1282, 1283-бөлімдері 
23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзек
жарды»0:55«Еңбек түбі - береке» 1:00«Қылмыс пен жаза»1:25«Ұлт мақтанышы». 
Деректі фильм 1:55«Мәлім де беймәлім Қазақстан»2:30«Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР 

ЖҰМА, 27 АҚПАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 99-бөлім 10:55«Айтуға 

оңай...» 11:40«Әпке». Телехикая. 6-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлы жеңіске - 70 
жыл». Арнайы тележоба 12:50«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 13:10«Көкпар» 
Ұлттық ойын13:55«Жарқын бейне» 14:25«Еңбек түбі - береке» 14:30«Қамбар 
батыр». Мультфильм. 9-бөлім 14:35«Қобыланды батыр». Мультфильм. 1-бөлім 
14:50«БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 65-66 бөлімдері 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-
шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1282,1283-бөлімдері 17:00«Жан жы-
луы» 17:25«Еңбек түбі - береке»17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:
10«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ»18:40«Ғасырлар үні». 9-бөлім19:10«ИМАН АЙ-
НАСЫ» 19:35«Әпке». Телехикая. 7-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50«ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». Реалити шоу 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 
70 ЖЫЛ». Арнайы тележоба 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1284, 
1285-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛ
ЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55Кененбай Қожабеков, Қарғынбай Сатаев, Әлішер 
Сүлейменов «Құлагер» фильмінде 2:10«Иман айнасы» 2:30«Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев»3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СЕНБІ, 28 АҚПАН 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт8:40«АГРОБИЗНЕС» 

9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағдарлама 10:05«Дауа». 10:40«Аc болсын!» 
11:25«Қазақстан дауысы: бірінші маусым»13:00«ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ»13:30«Телқоңы
р»14:15«Ұстаз». Телехикая. 7-9-бөлімдері 16:10Абхишек Баччан, Удай Чопра, Джон 
Абрахам «Байкерлер» мелодрамасында. 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Байкерлер» 
мелодрама (жалғасы)18:55«Дала дауысы». ІІІ Халықаралық радиофестивалі20:30
ЖАҢАЛЫҚТАР21:00«Ұлттық шоу» 22:30«ЖАЙДАРМАН». «Маусымашар-2015» 
2-бөлім0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:30Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Уна Стаббс 
«Шерлок» детективінде. («Қызғылт түстің құпиясы» ) 1-маусым             

2:00«Ғасырлар үні». 9-бөлім2:30«Дауа». 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
ЖЕКСЕНБІ, 1 НАУРЫЗ 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт8:30«Мәлім де 

беймәлім Қазақстан»9:00ТҰСАУКЕСЕР! «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». Таңғы интерактивтік 
бағдарлама. Тікелей эфир10:30«КАПИТАН ҚОҚИҚАЗ». Мультфильм. 13-14 
бөлімдері 11:20«АҚСАУЫТ» Әскери-патриоттық 11:50«Шарайна». Телесая-
хат 1-хабар12:20«Жайдарман». «Маусымашар-2015» 2-бөлім13:45«КЕЛБЕТ» 
14:15«Ұстаз». Телехикая. 10-12-бөлімдері 16:10«Баламен бетпе-бет» 16:25«Әли 
мен Айя». Мультфильм16:35«Жан серігім - қаламым». Құрманай Бахтиярқызының 
шығармашылық кеші 17:55«Он жылдығымызға бес жыл қалды». «Өнер қырандары» 
пародиялық театрының кеші20:00«АПТА. КZ» 21:00«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ: екінші 
маусым». 22:30«АЛАҢ» ток-шоуы 23:20«КӨКПАР». Ұлттық ойын0:00Бенедикт 
Камбербэтч, Мартин Фриман, Уна Стаббс «Шерлок» детективінде («Соқыр банкир») 
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Ғарыш дидар
РОССИЯ 1 
Понедельник, 23 Февраля
08:20 Х/ф «Одиночное плавание».10:20 

Х/ф «Белое солнце пустыни».12:00, 06:20 
«Крымская легенда». 12+13:00, 17:20 Т/с 
«Берега». 12+17:00, 23:00 Вести.20:25 Х/ф 
«Поддубный». 12+23:35 Т/с «Весной расцве-
тает любовь». 12+02:20 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». 16+07:20 «Комната 
смеха».

Вторник, 24 Февраля
08:00 «Утро России».12:00 «Иду на таран». 

12+12:55 «О самом главном». Ток-шоу.14:00, 
17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Вести.14:35, 17:30, 
20:10, 22:35 Местное время. Вести-Москва.14:55 
Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 «Особый 
случай». 12+17:50 Вести. Дежурная часть.18:00 
Т/с «Там, где ты». 12+19:00 Т/с «Последний 
янычар». 12+21:15 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 Т/с «Вес-
ной расцветает любовь». 12+02:50 Д/ф «Пхе-
ньян-Сеул. И далее...». 12+03:55 «Поющее 
оружие. Ансамбль Александрова». 12+04:55 
Х/ф «Обратной дороги нет».06:20 «Горячая 
десятка». 12+07:20 «Комната смеха».

Среда, 25 Февраля
08:00 «Утро России».12:00, 06:00 «Забы-

тый вождь. Александр Керенский». 12+12:55 
«О самом главном». Ток-шоу.14:00, 17:00, 
20:00, 20:30, 23:00 Вести.14:35, 17:30, 20:10, 
22:35 Местное время. Вести-Москва.14:55 
Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 «Особый 
случай». 12+17:50 Вести. Дежурная часть.18:00 
Т/с «Там, где ты». 12+19:00 Т/с «Последний 
янычар». 12+21:15 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 Т/с «Вес-
ной расцветает любовь». 12+01:55 «Специ-
альный корреспондент». 16+03:35 «Секты и 
лжепророки. Культ наличности». 12+04:35 
Х/ф «Обратной дороги нет».07:00 «Комната 
смеха».

Четверг, 26 Февраля
08:00 «Утро России».12:00, 06:00 «Гори, гори, 

моя звезда. Евгений Урбанский». 12+12:55 
«О самом главном». Ток-шоу.14:00, 17:00, 
20:00, 20:30, 23:00 Вести.14:35, 17:30, 20:10, 
22:35 Местное время. Вести-Москва.14:55 
Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 «Особый 
случай». 12+17:50 Вести. Дежурная часть.18:00 
Т/с «Там, где ты». 12+19:00 Т/с «Последний 
янычар». 12+21:15 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 Т/с «Вес-
ной расцветает любовь». 12+01:55 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+03:35 «Алек-
сандр Феклисов. Карибский кризис глазами 
резидента». 12+04:35 Х/ф «Обратной дороги 
нет».07:00 «Комната смеха».

Пятница, 27 Февраля
08:00 «Утро России».11:55 «Мусульма-

не».12:10, 06:10 «Розы с шипами для Ми-
рей. Самая русская француженка». 12+13:05 
«О самом главном». Ток-шоу.14:00, 17:00, 
20:00, 20:30, 23:00 Вести.14:35, 17:30, 20:10, 
22:35 Местное время. Вести-Москва.14:55 
Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 «Особый 
случай». 12+17:50 Вести. Дежурная часть.18:00 
Т/с «Там, где ты». 12+19:00 Т/с «Последний 
янычар». 12+21:15 «Прямой эфир». 12+00:00 
«Главная сцена».02:15 Х/ф «Маша и Мед-
ведь». 12+04:10 Х/ф «Предсказание». 12+07:05 
«Комната смеха».07:50 Х/ф «Выкуп».

Суббота, 28 Февраля
09:35 «Сельское утро».10:05 «Диалоги о жи-

вотных».11:00, 14:00, 17:00 Вести.11:10, 14:10, 
17:20 Местное время. Вести-Москва.11:20 
«Военная программа».11:50 «Планета со-
бак».12:25 «Субботник».13:05 Д/ф «Основной 
элемент. Мужчины vs женщины». «Большой 
скачок. Вещи, которые нас приручили». 
12+14:20 «Честный детектив». 16+14:55 Х/ф 
«С приветом, Козаностра». 12+17:30 «Суб-
ботний вечер».19:45 «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2015.23:00 Вести в субботу.23:45 
Х/ф «Снег растает в сентябре». 12+03:45 
Х/ф «Проверка на любовь». 12+05:45 Х/ф 
«Отдамся в хорошие руки». 16+

Воскресенье, 01 Марта
08:00, 07:20 «Комната смеха».08:30 Х/ф 

«Зина-Зинуля».10:20 «Вся Россия».10:30 
«Сам себе режиссер».11:20 «Смехопано-
рама».11:50 «Утренняя почта».12:30 «Сто 

к одному». Телеигра.13:20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе.14:00, 17:00 
Вести.14:10 «Не жизнь, а праздник». 12+15:10, 
17:30 «Смеяться разрешается».17:20 Местное 
время. Вести-Москва.18:00 «Один в один». 
12+21:00 Х/ф «Простить за все». 12+23:00 
Вести недели.01:00 «Воскресный вечер». 
12+03:35 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». 12+05:30 Х/ф «Влюблен и без-
оружен». 12+

ТВ3 
Понедельник, 23 Февраля
09:00, 08:30 Мультфильмы СМФ 0+10:00 

Х/ф «Большая перемена» 0+15:45 Х/ф «Че-
ловек с бульвара Капуцинов» 12+17:45 Х/ф 
«Статский советник» 12+22:00 Х/ф «Ноч-
ной дозор» 12+00:30 Х/ф «Дневной дозор» 
12+03:15 Х/ф «Стриптиз» 16+05:30 Х/ф «За-
блудшие души» 16+07:30 Д/ф «Городские 
легенды» 12+

Вторник, 24 Февраля
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 14:30 Д/ф «Апокалипсис» 12+15:30, 
16:30 Д/ф «Городские легенды» 12+17:00, 
17:30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
16+18:00 «Мистические истории». Начало 
16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 
Т/с «Слепая» 12+21:00, 04:30 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+21:30 Т/с «Пятая стража» 
16+22:30, 23:20 Т/с «Помнить все» 16+00:15, 
01:05 Т/с «Менталист» 12+02:00 Х/ф «Ноч-
ной дозор» 12+05:00 Х/ф «Забирая жизни» 
16+07:00 Х/ф «Флирт с сорокалетней» 16+

Среда, 25 Февраля
09:00, 08:30 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 22:30, 23:20 Т/с «Помнить все» 16+14:30 
Д/ф «Апокалипсис» 12+15:30, 07:30 Д/ф 
«Городские легенды» 12+16:30, 21:00, 04:45 
«Х-Версии. Другие новости» 12+17:00, 17:30 
Д/ф «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории». Начало 16+19:00, 
19:30 Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Сле-
пая» 12+21:30 Т/с «Пятая стража» 16+00:15, 
01:05 Т/с «Менталист» 12+02:00 Х/ф «Дневной 
дозор» 12+05:15 Х/ф «Натурал 16+

Четверг, 26 Февраля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:20 Т/с «Помнить все» 16+14:30 
Д/ф «Апокалипсис» 12+15:30 Д/ф «Городские 
легенды» 12+16:30, 21:00, 04:30 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+17:00, 17:30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+18:00 «Мисти-
ческие истории». Начало 16+19:00, 19:30 
Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 
12+21:30 Т/с «Пятая стража» 16+00:15, 01:05 
Т/с «Менталист» 12+02:00 Х/ф «Бэтмен» 
12+05:00 Х/ф «Летучие мыши: Операция 
уничтожение» 16+06:45 Х/ф «Натурал» 16+

Пятница, 27 Февраля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30 Т/с 

«Помнить все» 16+14:30 Д/ф «Апокалипсис» 
12+15:30 Д/ф «Городские легенды» 12+16:30 
«Х-Версии. Другие новости» 12+17:00, 17:30 
Д/ф «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории». Начало 16+19:00, 
19:30 Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Сле-
пая» 12+21:00 «Х-Версии. Колдуны мира 
12+22:00 «Человек-невидимка» 12+23:00 Х/ф 
«Золотой компас» 12+01:15 Х/ф «Бэтмен воз-
вращается» 12+03:45 «Европейский покерный 
тур» 18+04:45 Х/ф «Бэтмен» 12+07:15 Х/ф 
«Летучие мыши: Операция уничтожение» 16+

Суббота, 28 Февраля
09:00, 13:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 

0+12:30 «Школа доктора Комаровского» 
12+13:45 Х/ф «Смелые люди» 0+15:45 Х/ф 
«Змеелов» 12+17:45 Х/ф «Золотой компас» 
12+20:00 Х/ф «Деньги решают все» 12+22:00 
Х/ф «Беглец» 16+00:45 Х/ф «Служители закона» 
16+03:15 Х/ф «Боевик Джексон» 16+05:15 
Х/ф «Бэтмен возвращается» 12+07:45 Д/ф 
«Городские легенды» 12+

Воскресенье, 01 Марта
09:00, 11:00 Мультфильмы СМФ 0+10:30 

«Школа доктора Комаровского» 12+11:30 Х/ф 
«Смелые люди» 0+13:30, 06:00 Х/ф «Емельян 
Пугачев» 12+16:45 Х/ф «Беглец» 16+19:30 
Х/ф «Служители закона» 16+22:00 Х/ф «Не-
вероятный Халк» 16+00:15 Х/ф «Я - легенда» 
16+02:15 Х/ф «Деньги решают все» 12+04:15 
Х/ф «Смертоносная стая» 16+

2015 жылдың 23 ақпан - 1 на-
урыз арасындағы алдағы аптаға 

арналған жұлдыз жорамал
Тоқты. 21.03-20.04. Жағдай Сіз үшін өзгереді және 

бақталастықтың, қызғаныштың немесе өтіріктің 
нәтижесінде серіктестермен, жақын адамдармен 

жанжалдар пайда болуы мүмкін. Тоқтылардың беделі, 
материалдық қаражаттары немесе денсаулығы 

қауіптің астында болады, сізге осы уақытта пайда 
болатын кез келген ұсыныстар мен жобаларға аса абай 

болу қажет. 
Торпақ. 21.04-21.05. Осы кезеңде жанжалдар мен 
түсінушілік қиындықтары туындауы мүмкін, 

бұл Торпақтардан серіктестерді таңдауда абайлық 
пен тілдесуде сыпайлықты қажет етеді. Көптеген 
келіссөздер осы уақытта аса тұрақсыз болады және 
күтілген нәтижеге алып келмейді. Осыдан басқа, 
Торпақтардың ұмытшақтығы мен абайсыздығы 

Сіздің іскерлік үдерісіңіз бен материалдық 
тұрақтылығыңызға әсер етуі мүмкін. 

Егіздер. 22.05-21.06. Осыған дейін де орын алған 
әлсіреген байланыстар, сондай-ақ қаскөй адамдардың 
әрекеттері осы аптада Егіздермен қайта ойласты-

рылуы мүмкін, сіз өздеріңіздің және басқалардың 
әрекеттеріне объективті баға бере аласыз, 

сондықтан өзіңізді жайлырақ сезінесіз және тіпті өз 
өкпелетушілеріңізді кешіре аласыз. 

Шаян. 22.06-22.07. Басшылық пен әріптестермен 
байланыстар анағұрлым сындарлы және позитивті 

болады, Шаяндар өз дұрыстығын тиімді қорғай алады 
және өткен уәделердің орындалуына қол жеткізеді. 

Сондықтан осы аптада сіз өз мақсаттарыңызға жету-
де алға жылжи аласыз. 

Арыстан. 23.07-23.08. Осы кезеңде жағымсыз 
жағдайларболуы, жарақаттарға ұшырау, 

айналадағылармен байланыстар шиеленесуі мүмкін, 
осылар Арыстандарды жиі тығырыққа тиейді. 

Арыстандарға бұрыңғы уәделерін орындауға, 
қарыздарды қайтаруға немесе әлдеқашан ұмытылған 

істерді орындауға тура келеді. 
Бикеш. 24.08-23.09. Аптаның басында жағымсыз 
үрдістер Бикештердің серіктестермен қарым-

қатынастарына әсер етуі мүмкін. Осы кезде Сізге 
өзініздің істеріңіз туралы ұмытып, басқалардың 

жұмыстарына көп уақыт пен күшті жұмсауға тура 
келеді. 

Таразы. 24.09-23.10.  Осы аптада Таразылар 
материалдық аяда анағұрлым табысты болады, 

сондықтан өз кірістерін арттыруға бағытталған 
кез келген іс-әрекеттер сәтті болады, және өміріңізді 

жақсарту үшін осы уақытты келіссөздерге, сапарларға 
жұмсау қажет.  

Сарышаян. 24.10-22.11. Осы кезеңде сізге жақын 
адамдармен және сүйіктілермен қатынаста аса 

мұқият болу қажет, себебі осы уақытта сіз жоқ жер-
ден жанжал мен дауды туғызып, сынды, ескертулерді 

немесе тіпті достық әзілдерді дұрыс қабылдауға 
қабілетті болмайсыз. 

Мерген. 23.11-21. Мергендер өздерін аса қолайлы 
сезінбейді, және осы кезеңде сырқаттану, жоғары 

шаршағыштық, енжарлық болуы, сондай-ақ салқын 
тию және жұқпалы сырқаттарға шалдығу  мүмкін.  
Мергендер  демалысқа, қамқорлыққа және тыныш 
өмір сарынына мұқтаж болады. Сізге өз көңіліңізді 
отбасы мүшелеріне аудару, және әсіресе шала таныс 

адамдармен байланыстарды қысқарту қажет. 
Тауешкі. 22.12-20.01. Достар мен серіктестердің 

мәселелері осы аптада алдыда көзделген жоспарлардан 
алаңдатуы мүмкін, Сіз іскерлік және достық байла-
ныстарды кеңейтуге көп уақыт жұмсайсыз. Осыдан 

басқа, Тауешкілерді түрлі іс-шараларға шақырады, олар 
Сізге өз жоспарларыңызға түзетулер қатарын енгізуге 

жағдай туғызады. 
Суқұйғыш. 21.01-19.02. Осы кезеңде Суқұйғыштарда 

созылмалы сырқаттардың қозуы себебінен 
денсаулықпен қиындықтар болуы мүмкін. Осыдан 

басқа, эмоциялық артық күш пен қуатты шығындау 
күйзеліске, өмірлік күштердің әлсіреуі мен ісіп 

қызару-жұқпалы сырқаттарға алып келуі мүмкін. 
Осы кезеңде Суқұйғыштар физикалық салмақты 
төмендету қажет, күн тәртібіне мұқият қарап, 

айналадағылармен байланысты мүмкін болғанша шек-
теу керек. Қаржылық шығындар, қауіпті жобаларға 

қаражаттар салу, жаңа істі бастау осы кезде 
күтілгендей тиімді болмайды, және де күш пен уақыт 

шығынына алып келеді.
Балықтар. 20.02-20.03. Сіз үшін жағдай түзеле 

бастайды. Осы аптада жұмысқа пікірлестерін тар-
тумен Балықтарға өз шығармашылық ойларын іске 
асыруға ешнәрсе  кедергі жасамайды. Бұл ұсыныстар 

немесе өтініштермен басшылыққа жүгіну үшін, 
ықтимал серіктестермен тілдесу үшін, сондай-ақ 
жаңа істерді бастау мен мансап бойынша өсу үшін 

қолайлы мезгіл. Ақпанның соңында Балықтарға серік 
болатын табыс, былайша айтқанда, сізбен келесі ай 

бойы бірге болады, алайда бұл үшін алдағы жарты 
жылдағы өзіңіздің мақсаттарыңыз, міндеттеріңіз 

және жоспарларыңыздың ең маңыздысына назар аудару 
қажет.
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тіркеу туралы N 12375-Г куәлік (05.03.2012) берілген

Директор-бас редактордың орынбасары,
Мейрамгүл АТАЕВА
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«ТІЛ ШЕБЕРІ» САЙЫСЫ

АҚ «ҚАЗПОЧТА» АРҚЫЛЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ МЕН ЖӘРДЕМАҚЫНЫ ҮЙГЕ 
ӘКЕЛІП БЕРЕТІН АЛУШЫЛАР ҮШІН АҚПАРАТ 

 «ЗТМО» РМҚК Шығыс Қазақстан облыстық филиалы АҚ «Қазпочта» арқылы 
зейнетақы мен жәрдемақыны үйге апарып беретін алушыларға мәлімет үшін жеткізеді, 
06.02.2015 жылғы № 29-15/04 Шарттың жаңа жағдайларына сәйкес, егер апарған кезде 
зейнетақы мен жәрдемақы алушылар үйлерінде болмаған жағдайда сома 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік Орталыққа (Астана қаласы) кері 
қайтарылады. Кері қайтару жағдайларын болдырмау үшін зейнетақы мен жәрдемақы 

беретін кезде кестеге сәйкес үйде болу қажет.

ТУҒАН КҮНДЕРІҢІЗБЕН!!!
Е.Бойченко - 17.02.1952 ж.

(«Пульс района» газетінің бас редакторы)

Г.Михайличенко - 18.02.1953 ж.
(Степной ауылдық округінің әкімі)

Д.Кенжебеков - 20.02.1978 ж.
(Бородулиха ауданының прокуроры)

ПРОБАЦИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ

Бас бостандығын шектеу түріндегі жазаны өтеу мерзімі Проба-
ция қызметі заңды күшіне енген сот үкімін, қаулысын орындауға 
қабылдаған күннен бастап есептеледі. Бас бостандығын шектеу 
түріндегі жазаны өтеп жатқандарға пробациялық бақылауды олардың 
тұрғылықты жері бойынша Пробация қызметі жүзеге асырады.
Сотталушының оқудан және жұмыстан бос уақытта тұрғылықты 
жерін тастап кетпеу міндеттерін орындауын бақылау үшін Про-
бация қызметі сотталушымен бірге оның тұрғылықты жерінде 
болу кестесін құрады. Сотталушыларға пробациялық бақылау:

1) қоғамдық тәртіп пен адамгершілікке, кәмелетке толмағандардың 
құқықтарына, жеке тұлғаға қол сұғатын, сондай-ақ отбасылық-
тұрмыстық қарым-қатынастар саласында әкімшілік құқық 
бұзушылықты және жаңа қылмыс жасағанын немесе қылмыстық 
жауапкершілікке тартылғандығын анықтауға ІІО-ның қолда бар 
есептері, сондай-ақ ҚСжАЕК аумақтық басқармаларының есептері 
бойынша сотталғандарды ай сайын тексеру;

2) сотталғандарға профилактикалық әңгімелер жүргізу үшін сот-
талушыны Пробация қызметіне шақыру (кемінде айына бір рет);

3) сотталғандардың мінез-құлқына және олардың сот жүктеген 
міндеттерін сақтауына, бірлескен профилактикалық іс-шараларын 
жүргізуге қатысты құқық қорғау және басқа да органдармен және 
мекемелермен тұрақты негізде ақпарат алмасу арқылы қамтамасыз 
етіледі. Тұрақты жұмыс орны жоқ және оқудан бос бас бостандығын 
шектеуге сотталғандар жергілікті атқарушы органдармен белгіленген 
орындарда жылына екі жүз қырық сағаттан аспайтын мәжбүрлі 
еңбекке тартылады.

Бас бостандығын шектеуге сотталғандарды мәжбүрлі еңбекке 
тартуды жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республикасы 
ҚАК-нің 57-59-баптарына сәйкес ұйымдастырады. 

А.ИБРАЕВ,
 ШҚО бойынша ҚАЖД Бородулиха ауданының 
ҚАИ аға инспекторы, әділет аға лейтенанты                               

АДАМДАРДЫҢ МІНЕЗ-
ҚҰЛҚЫНА ПРОБАЦИЯЛЫҚ

БАҚЫЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
ТӘРТІБІ

 Жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған 
адамның мінез-құлқын бақылау босатылған адамның тұрғылықты 
жері бойынша ІІО-ның полиция қызметкерлері жүзеге асырады.

ІІО шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамды есепке 
қойғаннан кейін:

1) оған әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету үшін оның Пробация 
қызметіне келуге міндеттейді;

2) сот қаулысының көшірмесін Пробация қызметіне жібереді.
Пробация қызметі:
1) сот қаулысының көшірмесін алғаннан кейін шартты түрде 

мерзімінен бұрын босатылған адамды өзінің есебіне қояды;
2) денсаулық жағдайын, білім деңгейін, еңбекпен қамтылуын, 

тұрғылықты жерінің бар-жоғын анықтай отырып, оның жеке ба-
сын зерделейді сондай-ақ оған ұсынылатын әлеуметтік-құқықтық 
көмектің көлемін айқындауға қажетті өзге де мәліметтерді анықтайды; 

3) адамға әлеуметтік-құқықтық көмекті ұсыну тәртібін түсіндіреді.
Шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адам айына кемінде 

бір рет Пробация қызметіне өзінің мінез-құлқы, тиісінше, алатын 
әлеуметтік-құқықтық көмегі туралы есеп беру үшін келеді.

А. БАЙМАДИЕВА,
 ШҚО бойынша ҚАЖД Бородулиха ауданының 

ҚАИ аға инспекторы, әділет лейтенанты                                                             

ЖЕҢІС МЕРЕКЕСІ – ӨСКЕЛЕҢ 
ҰРПАҚТЫҢ БАҚЫТЫ ҮШІН КҮРЕСКЕН 

ҚАСТЕРЛІ КҮН
Отан үшін от кешкен қадірлі қарияларымыздың қатары уақыт озған 

сайын азайып бара жатқаны өкінішті. Біз жауынгер ардагерлеріміздің 
құрметіне Жеңістің 70 жылдығын оларға лайық деңгейде атап өтуіміз 
керек. Өйткені бұл – ерлік пен елдіктің, батырлық пен өжеттіктің мейрамы.

Қазақстаннан қан майданға аттанған ер жүрек ұл-қыздар фашизмді жеңу 
жолында асқан ерлік көрсетіп, жеңісті жақындатуға үлкен үлес қосты. 

Жауынгерліктің биік үлгісін көрсете білген ардақты ардагерлеріміз барлық майданда да жан аямай 
күресті. Олардың артында қалған отбасы атпал азаматтарының жеңіске жететініне сенді және сол 
қасиетті күнді асқан шыдамдылықпен күтті.

Қазақстандық жүз мыңдаған отандасымыз елдің сол сенімін ақтап, ерліктің ерен үлгісін көрсетті.
Олардың бәрі де кеуделеріне орден, медальдарды жарқырата тағып, Отанына абыройәкелді. Соғысқа 
қатысқан 500-ге жуық жауынгер «Кеңес одағының батыры» атағын алды. Бауыржан Момышұлы, Әлия 
Молдағұлова, Талғат Бигелдинов, Мәншүк Мәметова, Ибрагим Сүлейменов, Сұлтан Байғамбетов сынды 
көптеген батыр тұлғалардың есімі еліміздің жүрегінде мәңгі сақталады. Осындай есіл азаматтардың 
арқасында жеңіс туы желбірегенін кейінгі ұрпақ ешқашан ұмытпайды.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев соғыс ардагерлеріне ерекше қамқорлық көрсетіп келеді. Биыл біз 
Жеңістің 70 жылдығын атап өтеміз. Бұл – сіз бен біздің ортақ тарихымыз. Осынау ерлік мейрамына 
дайындалу – Ардагерлер кеңесі үшін үлкен мәртебе. Күллі адамзатқа қауіп төндірген сұм соғыстың 
зардабын тартып, Отаны үшін жан алысып, жан беріскен ардақты ардагерлерімізді құрметтеу, соларға 
арнап мереке өткізуге дайындалу бізге тек қана қуаныш сыйлайды.

Ардагерлер кеңесі Бородулиха ауданы әкімдігімен бірлесіп, көптеген шараларды қолға аламыз. 
Мұндай мерекелер тек Жеңіс күнінде ғана емес, жыл бойы да жалғасын табатын болады. Біз бірде 
бір соғыс ардагері назардан тыс қалмай, бәріне бірдей құрмет көрсетілуіне ерекше мән береміз.

Соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін келе жатқан Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесімен 
құттықтай келе, оларға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақытты сәттерінің көп болуын тілейміз.

Біз сіздерге қарыздармыз!
Сіздерге мың тағзым, құрметті майдангерлер!

О. ҚҰСМАНҰЛЫ, аудандық Ардагерлер кеңесінің төрағасы

(Басы 2-ші бетте)
Екінші кезең «Ұлттаным» 

- қатысушылар қазақ 
елінің тарихы мен ұлы 
тұлғалары, еліміздің 
аймақтары жөніндегі 
сұрақтарға орыс, ағылшын 
тілдерінде жауап берді. 
Үшінші кезең «Өнертаным» 
деп аталды. Конкурсқа 
қатысушылар бұл сай-
ыста жаңылтпаштарды 
жаңылмай қайталаудан 
сайысқа түсті. «Тіл шебері» 
аудандық байқауын әділ 
бағалау үшін арнайы ко-
миссия құрылды. Қазылар 
алқасының құрамына 
Мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің басшысы 
М.Асавбаева, Мемлекеттік 
және басқа тілдерді 
оқыту орталығының 
директоры Г.Ильяшева, 
Н.Островский атындағы 
орта мектептің ағылшын 
тілі мұғалімі, білікті ұстаз 

И.Ангельчевалар кірді. Байқауға қатысушылар сұрақтарға толық әрі мазмұнды жауап бере алмаса 
да қанағаттарлықтай жауап бере білді. Сайысты Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшы-
сы М.Асавбаева қорытындылап, қатысушыларды бөліп жармай, барлығына мақтау қағаздары мен 
сыйлықтар табыстады. 

Қазақтың біртуар азаматтарының бірі Ғабит Мүсірепов: «Тілден биік асқар тау, тілден асқан байлық 
жоқ, тілден терең теңіз жоқ» - деген екен. Сондықтан да, сол байлығымызды жоғалтып алмас үшін 
ана тілімізді дамытуға әрбір қазақ баласы атсалысқаны жөн. 

М.ТҮЙЛЕБАЕВА


